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Verwerking van grijze garnalen  

verleden en heden 
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De vangst van garnalen 

 hoe? paarden - kruien -  schepen en uitrusting - kustvissers 

 praktische werkwijzen? duur van de reis -  duur van een sleep… 

Behandelingen van de vangst aan dek: - spoelen - sorteren 

Het koken 

 aan land 

 aan boord 

  kookwater - kookgegevens 

Behandelingen van de vangst na het koken 

 Aan boord  koelen en bewaren 

 Aan land koelen, bewaren, transporteren 

 Pellen 

 Verpakken 

 Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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De vangst van garnalen 

Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 

Terwijl zeelieden in de 

afgelopen eeuwen richting 

IJsland voeren om 

kabeljauw te vissen, 

probeerden de vrouwen 

en kinderen die zij 

achterlieten het gezin te 

onderhouden door 

garnalen te vangen  

met een steeknet.  

De vangst van garnalen 

 hoe?  Steeknet- kruien- paardenvissers - schepen - kustvissers 

  

Auguin (1899,) 

Twee kinderen die garnalen zoeken op het strand van Heist 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XiGAEs_o7aL9eM&tbnid=fOl8rOnL_vQWeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.belgiancoast.be%2Fnewsite2%2Fbody%2Fbody1.php%3FCity%3DBlankenberge%26CityID%3D22%26Date%3D&ei=wuiqUqOQK-q40QWYh4GACQ&bvm=bv.57967247,d.d2k&psig=AFQjCNHtBjZkAiycMOx00jI_GIdH-Ak0lA&ust=1387018797215218


Garnalenvangst 
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Garnalenaanvoer 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 



Behandeling van de garnaal aan boord 
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Behandelingen van de vangst aan boord: 

1. Storten van de vangst op het dek: dek voorafgaandelijk reinigen 

 

2. Na ledigen kuil: spoelen en sorteren 

  = scheiden van consumptiegarnalen van bijvangst 
 Garnalen vertegenwoordigen klein deel van de vangst      

Behandelingen van de vangst aan boord 

Zeef 2: fijnere zeef: garnalenzeef Zeef 1: grove zeef: krabbenzeef 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Spoel- en sorteermachine 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Sorteren van de vangst 

Huidige werkwijzen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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1864 Koken aan land 

Koken van de garnalen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Garnalen koken aan land 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Ook in Nederland werden begin vorige eeuw 

 garnalen aan land gekookt 

Garnalen koken aan wal 

in Urk (NL).  
Iedereen naar buiten voor de foto 

Garnalen koken aan land 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Na de periode van Tachtigjarige Oorlog en Engelse Zeeoorlogen (1652-1654, 1665-

1667, 1672-1674 en 1780-1784) wordt de kustvisserij weer wat professioneler. De 

handel leeft ook weer op vanwege toenemende veiligheid en vraag naar visproducten.  

Zo ontwikkelt zich dan ook de verwerking van vis en garnalen aan boord  

van de vissersboten.  

De techniek van het conserveren van vis en garnaal met zout wordt verbeterd.  

Vanaf eind 19e eeuw (1885) worden garnalen aan boord van de schepen gekookt.  

In de tweede helft van de 16e eeuw breekt een periode van grote onrust aan.  

Het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 leidt tot een enorme terugval in de 

eens zo rijke haringvisserij.  

Vanwege veiligheidsredenen nemen vissers veelal hun toevlucht tot de kleinschalige 

kustvisserij. In deze min of meer beschermde wateren wordt nog wel gevist op haring 

maar dus op veel kleinere schaal 

Het koken aan boord 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Stoken van de ketel 

Kooktijd - temperatuur 

Aanbeveling: 100°C gedurende voldoende lange tijd 

 bij ingieten garnalen daalt temperatuur soms 20°C 

 

 1960: verplichte Duitse wetg.: pas garnalen in kookketel  

     als water echt kookt 

 Dubbelwandige kookketels 

met kolen (eind jaren ’50 voor 5/7 vaartuigen ) 

met mazout (mazoutbrander) 

Het koken aan boord 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Het koken van garnalen: studies eind jaren ‘50 – ’60. 

Door koken   houdbaarheid verlengen:  

 - bacteriën doden 

 - “fermenten” of enzymen vernietigen 

Procedure: 

Kwaliteit garnalenvlees ondergaat geen nadelige invloed 

door voldoende lange tijd bij 100 °C 

 na inbreng garnalen terug laten koken en aanhouden 

 geen koud water toevoegen indien schuim  

  (West-Duitse wetg. verboden) 

  antischuim silicone   

Het koken van garnalen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Garnalen uit kookketel met schuimspaan 

Na uitscheppen gedroogd en gekoeld 

Het koken van garnalen 

Het koken van garnalen: studies eind jaren ‘50 – ’60. 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Koelen en koel bewaren 

Uitgespreid op koelnet; in lagen van ca 2 cm dik  

 koelnetten vervaardigd uit aluminium roestvrij staal, kunststof 

Het spoelen en afkoelen van de garnalen gebeurde vroeger  

 met een spoelnetje buiten boord 

Op geen enkel vaartuig wordt afgekoeld met zeewater  

 gevaar herinfectie 

Ook in Nl en D speciale voorschriften voor drogen en koelen: 

  

Nederland: voor export: niet toegelaten dmv water te koelen 

Duitsland: garnalen moeten door de wind  

  en de omgevende luchttemperatuur gekoeld worden 

Behandelingen van de garnalen na koken 

Het koken van garnalen: studies eind jaren ‘50 – ’60. 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Behandelingen van de garnalen na koken 

De garnalen liggen af te koelen in de lichtblauwe bak  

op de achtergrond. (1980-1990) 

 Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Geautomatiseerde  

kooklijn aan boord 

Uitbouw kooklijn aan land 
Klassieke kookketel aan boord 

Dubbelwandige kookketel  

Food Pilot, ILVO Melle 

Garnalen koken in de 21 ste eeuw 

“kiep-kookpot”  

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Zeefplicht 

Anno 2012: 

Zeven en verkoop van garnalen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Houdbaarheid en veiligheid van garnalen 

Garnalen kunnen  

microbiologisch  

sterk besmet zijn. 

Betreft het hier grijze garnalen? 

 

Probleem bewaring: 2dagen 

Veiligheid: Vibrio cholerae 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K9NeZxhbYwgP5M&tbnid=IC3U9BuaZ8SJhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chrisvankeulen.nl/westervoort.htm&ei=kNSVUruUIaT3yAPxqYB4&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNEveBH-HHea4qhGHO8kqJcQllkZLQ&ust=1385637114080105
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1. Koel bewaren 

2. Bewaarmiddelen 

4. Garnalen bestralen 

Ijs : vanaf 1884 ijsfabrieken 

Gekoelde ruimtes: gekoeld tot 2 °C 

Diepvries (WOII -eerste helft 20ste eeuw) 

Boorzuur (tot eind jaren ‘50) 

Benzoëzuur 

Andere organische zuren: citroenzuur,melkzuur   

mengsels van deze 

Thans ook garnalen zonder bewaarmiddelen, natuurlijk! 

Hoe garnalen bewaren 

3.Verpakken Verpakking onder gemodificeerde atmosfeer 

5. Hoge druk behandeling of andere innovatieve technologieën 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

http://resolver.lias.be/get_pid?redirect&usagetype=VIEW_MAIN,VIEW&pid=828766


21 Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Een zee van additieven 
Hun imago van "natuurlijk product recht uit de zee" ten spijt, staan garnalen 
bol van de additieven: bewaarmiddelen uiteraard, maar bijvoorbeeld ook kleurstoffen en smaakversterkers. De wet 
op de producten uit de zee (ook garnalen dus) tolereert dat men er allerhande substanties aan toevoegt. 
*  Met het oog op de bewaring van garnalen zijn behalve sorbinezuur (E200) en benzoëzuur (E210) ook sulfieten 
(E220 tot 224, E226 tot 228) toegestaan. Deze stoffen moeten worden beperkt want ze 
kunnen allergische reacties of overgevoeligheid uitlokken. Sulfieten dienen ook om zwarte vlekken op ongepelde 
garnalen te voorkomen. 
De wettelijke normen voor sorbine en/of benzoëzuur liggen op  
maximaal 6 g/kg voor grijze garnalen en op 2 g/kg voor roze.  
Vanwaar dit grote verschil? 
Grijze garnalen worden gekookt in hun pantser:  
het gevaar op besmetting is dus groter omdat ze na het koken  
nog diverse handelingen ondergaan (bv. pellen). 
Voor sulfieten bedraagt de norm 50 mg/kg voor gekookte garnalen. 
*Kleurstoffen worden gebruikt omdat de natuurlijke kleur van gekookte garnalen 
niet altijd appetijtelijk is. Vooral omdat vele garnalen zonder pantser 
worden gekookt en dus na het koken minder kleur hebben.  
Carotenen (E160a, E160c, E160e) zorgen ervoor dat de garnalen er beter uitzien. 
* Smaakversterkers, en met name E621 (mononatriumglutamaat), versterken 
de natuurlijke smaak. 
* Zoetstoffen corrigeren de wrange smaak die het gevolg is van langdurige 
bewaring. 
* Ook zuurteregelaars zijn van de partij: citroenzuur (E330), azijnzuur 
(E260), melkzuur (E270), gluconodelta-lacton (E575), of de zoutderivaten 
van deze zuren. 

Wel wettelijk, niet onmisbaar 
Hollandse garnalen bevatten ongeveer 0,2% van genoemde stoffen  
en deze maken ook dat de garnaal niet zoet maar zout en zuur smaakt. 
Benzoëzuur komt in de Hollandse garnaal tot 0,6%  voor  
en wordt verdacht van het uitlokken  
van ADHD en astma bij kinderen. 
Sulfiet wordt gebruikt om met name "black spots"  te voorkomen. 
Kunstmatige zoetstoffen worden soms toegevoegd om  
de zure smaak te camoufleren. 

Gebruik van bewaarmiddelen 

Test-aankoop mei 2005 Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 



23 

Garnalen zonder bewaarmiddelen 

Vlaamse visserij Vereniging CVBA  

 van de ongepelde Vlaamse garnaal een heus 

 streekproduct maken.  

de naam “Purus Garnaal”  

een officiële erkenning als streekproduct.  

 

 

gevangen door onze eigen Belgische schepen; 

de schepen zijn maximaal 24 u op zee, zodat de garnalen vers 

aan land komen; 

ze worden gekookt op aloude Vlaamse wijze (in zeewater met 

toevoeging van zout); 

er worden geen additieven of bewaarstoffen toegevoegd. 

2006 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Art. 5. Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 
" De vergunningen die zijn afgeleverd bij ministerieel besluit van 16 juli 1980 tot reglementering van het behandelen met ioniserende stralingen van voor menselijke of dierlijke voeding 
bestemde voedingsmiddelen voorzover de doorstraling gebeurt met inachtname van de maximale dosislimieten aangegeven in bijlage II van onderhavig besluit, blijven geldig tot 14 maart 
2004. Een nieuwe aanvraag overeenkomstig de bepalingen van onderhavig besluit, moet worden aangevraagd uiterlijk op 14 juni 2003. " 
 
Art. 6. Het opschrift van bijlage I van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : 
" Bijlage I bij het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. " 
 
Art. 7. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bijlage II die luidt als volgt : 
" Bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 
Product 
Maximale totale gemiddelde geabsorbeerde stralingsdosis 

1. aardappelen                         0,15 kGy 

2. samengestelde voedingsmiddelen voor proefdieren  10 tot 30 kGy voor radicidatie 

                                                                                            30 tot 60 kGy voor radappertisatie 

3. Aardbeien                           2 kGy 

4. Uien                                    0,15 kGy 

5. Looksoorten                      0,15 kGy 

6. Sjalotten                            0,15 kGy 

7. Paprika                              10 kGy 

8. Peper                                  10 kGy 

9. arabische gom                    3 kGy 

10. specerijen en aromaten  10 kGy 

11. Groenten                            1 kGy 

12. producten bestemd voor de bereiding van infusies                  0 kGy 

13. garnalen crustacea natantia, gekookt, gepeld, diepgevroren, die geen voorafgaande ontsmettings- of conserveringsbehandeling 

langs chemische weg of door bestraling hebben ondergaan      3 kGy minimum en 5 kGy maximum 
14. kikkerbillen die geen voorafgaande ontsmettings- of conserveringsbehandeling langs chemische weg of door bestraling hebben ondergaan 5 kGy 

15. Bevroren mechanisch ontbeend vlees van gevogelte               5 kGy 

16. wit van ei                            3 kGy 

 

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2002 met uitzondering van de artikelen 5 en 7 die in werking treden op de dag waarop dit besluit in het 

Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.  

18 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en 

voedselingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 

bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU.BINNENLANDSE ZAKEN  

Publicatie : 17-01-2003 nummer : 2002000886 bladzijde : 01546 BEELD Dossiernummer : 2002-12-18/56  

Inwerkingtreding : 14-03-2002 *** 17-01-2003 (ART. 5) *** 17-01-2003 (ART. 7)  

Behandeling met ioniserende stralen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2002121856&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2002121856&caller=image_a1&fromtab=wet&la=N&pdf_page=11&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2003/01/17_1.pdf
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Garnalen pellen 

Vroeger 
Manueel 

door thuiswerkers gedaan.  

Zowel in België als Nederland 

https://www.pinterest.com/pin/513199320008470530/
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Eind vorige eeuw, na het koken aan land, garnalen overgebracht 

 in garremanden om af te koelen en om vervolgens uit te delen  

voor het pellen (Urk, Nl.) 

55ste VERGADERING. — 26 MAART 1935. 

2E. Vaststelling van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 

dienstjaar 1935. (Volendam) 

Een andere rubriek zijn de weduwen, 

garnalenpelsters. Die konden vroeger met hun 

kinderen een behoorlijk weekgeldje verdienen. 

Over het algemeen zijn de visschers nogal rijk met 

kinderen gezegend. Vele kleintjes maken een 

groote. Thans zijn de garnalen er niet meer of bijna 

niet meer en krijgen die weduwen wel een zeer, 

zeer sobere ondersteuning! Als de Minister naar dat 

bedrag informeert, zal hij dat zeker ook te laag 

vinden. Mijnheer de Voorzitter! Men verhooge dien 

steun. Kan,zoo zou ik willen vragen, de Regeering 

niet zorgen, dat de garnalenverwerking te 

Volendam kan worden blijven beoefend'?  

Garnalen pellen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Sinds 1990 is het thuiswerken van garnalenpellers niet meer toegestaan.  

  

strenge hygiëne-eisen   vishandels dienen vanaf 1990 een eigen hal  in te richten  

 

Pellen in lage loonlanden.  

 

   

Garnalen pellen 

In eerste instantie werden de pellerijen verplaatst  

naar Polen, Oekraïne, … 

   niet productief genoeg. 

Marokko de beste locatie ; veel vrouwen beschikbaar; 

geringe  arbeidskosten, hard en hygiënisch werken  

Problemen:  

- het dure gekoelde transport  

- de toevoeging van conserveringsmiddelen die het garnaaltje verbazend 

 lang (weken) houdbaar maken, maar de oorspronkelijk volle ziltig zoete 

 smaak behoorlijk verzieken (weinig smaak, zurig, slap, taai en nat) 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
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1952 Machinaal pellen 

1952 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Garnalen machinaal pellen 

Een nieuw type pelmachine voor  Noordzeegarnalen  

Sinds november 2010 is het apparaat, CR6 gedoopt, 

doorontwikkeld en geperfectioneerd.  

Nu is deze klaar voor de markt  

Een capaciteit van zes garnalen per seconde biedt het 

apparaat 50% meer capaciteit dan haar voorgangers  

Toegepast in combinatie met een Vanko 

voorsorteerunit en een Best  laseruitleesmachine.  

De Vanko CR6 is er in uitvoeringen voor de 

grootteklassen 6,8 - 8,5 en 8,5 - 10 mm 

pantserbreedte 

Kwaliteit  

Capaciteit 

Rendabiliteit  

Reeds geruime tijd geleden machines ontworpen 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

Vanko presenteert nieuwe generatie garnalenpelmachines. 
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Garnalen machinaal pellen 

Oostende, 21 eeuw 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 
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Hapjes met ceviche van rauwe garnalen 

Rauw gefrituurde garnalen 

Garnalen culinair 21ste eeuw 

Rauw aangeland en nieuwe verwerkingstechnologieën 

nieuwe creatieve producten 

Geertrui.Vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be 

In samenwerking met CVO, Gent 
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