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Een rode Amerikaanse rivierkreeft aan de hengel. (Foto: Willem Kwinten)

Rode Amerikaanse rivierkreeft. 

(Foto: Jelger Herder)

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. (Foto: Bram Koese)
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Exotische rivierkreeften

Willie van Emmerik, Sportvisserij Nederland

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn negen soorten exotische rivierkreeften geïntroduceerd 
in Nederland. De laatste tien jaar is er veel aandacht voor de problemen die zeker vijf van deze soorten 
veroorzaken op het gebied van ecologie, economie en veiligheid. De schade bestaat uit onder meer het 
verdwijnen van watervegetatie, verlies van habitat voor aquatische organismen, predatie van ongewervelden 
en broed van vissen en amfi bieën, beschadiging en afkalving van oevers door het graven, toename van 
baggeraanwas, overbrengen ziektes en competitie met inheemse soorten om schuilplaatsen en voedsel.

Ook sportvissers ondervinden de aanwezigheid van deze exoten, onder meer omdat ze in zeer grote dichtheden 
kunnen voorkomen. Het zijn er zoveel dat roofvissen zich zijn gaan richten op de kreeftjes als prooi. Vaak 
worden de kreeften onbedoeld aan de hengel gevangen. In sommige wateren is de dichtheid zo hoog, dat er 
meer kreeften dan vissen worden gevangen. In de gemeente Langedijk (Noord-Holland) werd – om aandacht 
te vragen voor het probleem – afgelopen zomer een viswedstrijd op kreeften georganiseerd voor de jeugd. 
Door 22 jeugdige deelnemers werden in zes weken tijd 6.850 rivierkreeften gevangen. Hoewel dit een 
goede actie is om het probleem onder de aandacht te brengen, zal het wegvangen van kreeften met de 
hengel over het algemeen geen zoden aan de dijk zetten. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede 
aanpak van het kreeftenprobleem. Meer informatie over wat wel en niet mag voor wat betreft het vangen 
van rivierkreeften is te vinden op: https://www. sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/
binnenwater/kreeften-wolhandkrab-uitheemse- kreeften.html.

Vangsten van sportvissers met de hengel zijn wel geschikt om waar te nemen waar 
kreeften voorkomen en om welke soort het gaat. Wij vragen eenieder vangsten en 
waarnemingen van exotische kreeften en andere exoten te melden op Mijnvismaat.nl, 
Waarneming.nl of Telmee.nl.


