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De cyclus van de grijze noordzeegarnaal West-Vlaanderen Werkt 3 & 4, 2015

Belg is met voorsprong de grootste garnalenconsument
De economische kringloop van de grijze 
noordzeegarnaal eindigt uiteraard met 
de consumptie van dit exquise schaaldier. 
Bij wie komt dit natuurproduct finaal op 
het bord? Een eerste vaststelling is dat 
het beestje slechts door een beperkt 
aantal Europese landen wordt gegeerd als 
onderdeel van het eetpatroon.

Grafiek 2 toont de marktaandelen van 
de vier landen die een rol spelen in het 
nuttigen van de grijze noordzeegarnaal 
(Crangon crangon): België, Nederland, 
Duitsland en Frankrijk. De cijfers zijn 
afkomstig van EUMOFA (European Market 
Observatory for Fisheries en Aquaculture 
Products).
Het markante fenomeen dat hier in 
beeld komt is de unieke positie van 
ons Belgenland in het verbruik van de 
zogenaamde ‘kaviaar van de Noordzee’. 
Ons kleine landje met zijn 11 miljoen 
inwoners ‘verorbert’ zo maar even 54 %, of 
meer dan de helft van alle grijze garnalen 
per jaar. We zijn afgetekend de grootste 
‘garnalenfretters’ van Europa. Daarmee 
steken we meer bevolkte buurlanden 

voorbij als Nederland (16,8 miljoen 
inwoners en 20 % van de garnalencon-
sumptie), Frankrijk (66 miljoen inwoners, 
slechts 8 % van de garnalenconsumptie) 
en Duitsland (81 miljoen inwoners, slechts 
15 % van de garnalenconsumptie). En dat 
is al vele jaren zo. 
Opmerkelijk is ook dat Denemarken, 

dat wel een prominente rol speelt in 
de garnalenvangst, deze zee-lekkernij 
nauwelijks verkocht krijgt aan zijn 
inwoners.
Hier komt een paradox zo groot als een 
walvis naar boven: België dat nauwelijks 
nog een significante rol speelt in het vissen 
en aanlanden van het garnalenbestand 
(amper 1 %) en dat ook een klein duimpje 
is in de Europese garnalenverwerking en 
-handel (3 %), is wel het mekka van de 
garnalenconsumptie (54 %). 
Anders gezegd: we zijn verzot op garnalen 
als gastronomische topper, maar ons 
aandeel in de economische keten (met de 
daaraan verbonden toegevoegde waarde) 
die dit fijne schaaldier van de zee tot op 
ons bord brengt, is onbeduidend. Zeg 

maar: kleiner dan een garnaal…
Nochtans ontbreekt het West-Vlaanderen 
niet aan ijverige, succesvolle en expansieve 
voedingsbedrijven die in andere segmenten 
van de Europese voedingsmarkt wel een 
hoofdrol spelen. Misschien moeten de 
Ardo’s, Pinguin’s, Crop’s’en, Maselis’en en 
andere kampioenen van de West-Vlaamse 
voedingscluster zich eens beraden 
over een mogelijke stuwende rol in de 
garnalenbusiness. 
Het faillissement van Heiploeg (begin 
2014) en het (ondertussen ingetrokken) 
verkoopscenario van Klaas Puul in de 
zomer van 2015, de twee Nederlandse 
mastodonten in de sector, schiep hiervoor 
een momentum, zeg maar een historische 
opportuniteit. Maar uiteindelijk opereert 
de hele garnalenbranche weer traditioneel 
verder onder Nederlandse banier. Business 
as usual… ■                                    (JBVI)
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Grafiek 2 
Waar wordt de Noorzeegarnaal geconsumeerd? (in%)
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