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Hoe ken je mij? 
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Iets over de biologie…. 
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Wow! 



• 1000 tot 3000 eitjes. 

• 2-3/jaar  

 

 

• Larvae = “zoeae”: planktonisch 

 

Jong & Oud 
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• Pantser niet rekbaar, 

-> vervelling (de vasten) 

• Groeit in “schokjes” 



Dag en Nacht 
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Dag -> verstoppertje 

 

Nacht -> op jacht 

De spijskaart: 

• groenalgen,  

• zeer kleine 

schaaldieren 

• Wormen, kleine 

visjes 

• Slib & zandkorrels 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eB4Ys4dvvG9arM&tbnid=Qn_24utD2WiHtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/amazon_river.html&ei=PJyXUsD1KYKK1AXa8oHgAw&psig=AFQjCNHteitw-XkC1B-hwF4_dZKEW9uOsQ&ust=1385753977947194


Zich verstoppen 
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Grijs met 
vlekjes 

 
Camouflage 
kunstenaar 

 

Half 
doorzichtig 

Onzichtbaar 

Mistwolk van 
geluid 

Ik tel tot 10, 
en je bent 

weg 



Garnalen: zijn predatoren 
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 Schar = kampioen 

 Zandspiering 

 Kleinen bodemvissen 

 Jonge wijting  

 Kabeljauw 

 Eenden en meeuwen 

 Kraaien…. 

 De mens 

 

 

 ! Belangrijke schakel in voedselketen 



 

• Overwinteren:  

-> zoutgehalte op peil 

houden 

• Trekgedrag: slecht 

weer , dieper in zee 

• Warmte : vlak onder 

de wal 

 

 

 

 

Warm en koud 
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Visserijtechnieken – het Verleden 
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Steek-, drom- of kruwnet, 

gebruikt door de 

garnaalkruiers (kruuwers) 

tot omstreeks 1930, 

daarna vervangen door 

een kleiner sleepnet met 2 

scheeëberden (borden).  

Garnaal kruier “Jan Tap” 



Visserijtechnieken – het Verleden 
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Garnaalvissen te paard gebeurde aanvankelijk met de “korre” een 

driehoekig en langwerpig net die open gehouden wordt door een 

“beugel” of een “korrestok” die vast zit op de “schee”. 

 

“seinekorven” 
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Visserijtechnieken – het Verleden 

Café Sainte Antoine. 

Nieuwpoortlaan De Panne 

Herberg van Henri 

Calcoen 



“MARCHANDE DE CREVETTES” 

Visserijtechnieken – het verleden 
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Met enkele manden garnalen ging het 

binnenwaarts in.  

Te voet of, met de ezel. 

Men leurde niet alleen in Veurne maar 

zelfs tot Roeselare, Poperinge en 

Ieper met hun delicatessen. Het was 

kwestie om de garnalen zo snel 

mogelijk naar het binnenland te 

verzenden en dat ging aanvang vorige 

eeuw verbazend snel.  
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Visserijtechnieken – het Verleden 

Oostends scheepje of schovertje, hoogstens 13 meter lang met een 

tonnenmaat van 13 ton. Werd hoofdzakelijk gebruikt voor de garnaalvangst 

onder de kust, en werd vaak slechts door één man bediend. 

OOSTENDSE GARNAAL BOOT – “SCHOVERTJE” 
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In de jaren 50 (?) , een perfect “marketing tool voor Liebig soepen. 

OOSTENDSE GARNAAL BOOT – “SCHOVERTJE” 

Visserijtechnieken – het Verleden 



Visserijtechnieken – het Verleden 
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• Garnaalvissers met ezel, een geliefd onderwerp voor velen, zowel  

      vroeger als nu 

GARNAALVISSER  



 

 

ALS MARKETING TOOL BIJ CHICOREI FABRIKANT TALPE 

 

Visserijtechnieken – het Verleden 
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EEN KLASSIEK BEELD, DOOR DE JAREN HEEN 
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Prinses Joséphine-Charlotte met Adinkerkse beroemdste garnaalvisser Leopold 

“Pol Gernoare” Goderis,  

 (een fotoshoot gemaakt voor La Patriotte Illustrée van 3 juli 1938) 

Visserijtechnieken – het Verleden 



Visserijtechnieken – het Heden 
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DOOR DE JAREN HEEN POPULAIR BIJ ALLEN 



Visserijtechnieken – het Heden 
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De klassieke garnalenboomkor 



Visserijtechnieken – de Toekomst 
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Garnalenpulskor –”HOVERCRAN” 

 

-> de vervanging van de klassieke 

kettingen en wekkers, door  

electroden 

 



Stock en management 
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WHO MOVED MY ….. SHRIMP? 

Verspreiding van de garnaal, Crangon crangon, voor de Belgische kust 

 (aantal individuen per m²)  periode 1973 -2012 

Gegevens afkomstig van de jaarlijkse survey (DYFS & brown shrimp) 

 



Stock en management 
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Gegevens afkomstig van de jaarlijkse survey (DYFS & brown shrimp) 

 

Verspreiding van de garnaal, Crangon crangon, voor de Belgische kust 

 (aantal individuen per m²) – periode 1973-2012 

WHO MOVED MY ….. SHRIMP? 



• Geen quota, geen bestandsbeheer 

• Komt verspreid en voldoende voor 

• Toekomst??? Pulsvisserij impact? 

Stock en management 
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Met dank aan alle bijdragen via het ILVO,  

archief wijlen dr. Frank Redant,  

en tal van derden 


