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Hoe zijn de exotische rivierkreeften in 

Nederland terecht gekomen 

 

 

Ballastwater, consumptiehandel en aquarium- en tuincentra’s 

 

 Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus) 
 

Sinds 1890 Polen 

Sinds 1968 Nederland 



Welke soorten zijn aanwezig in Nederland? 

 

 

Sinds 1970 ingevoerd in Europa 

Sinds 1985 in Nederland (Den Haag), recente vestiging in 
het Groene Hart 

Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) 



Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) 

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis) 

 

Sinds 2004 Nederland (Twente, 2005 Tilburg) 

 

Sinds 2004 Nederland (Vinkeveen) 



Australische roodklauwkreeft (Cherax quadricarinatus) 

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutes) 

 

2007 eenmaal waargenomen in een stadsvijver in Wageningen 

 

Sinds 2002 Nederland 

(Alblasserwaard) 



Marmerkreeft (Procambarus fallax forma virginalis) 

Turkse rivierkreeft (Astacus leptodactylus) 

 

Sinds 2004 Nederland (Dordrecht †) 

 

Sinds 1973 Nederland  

(o.a. Cranenwyer Kerkrade) 



Europese rivierkreeft (Astacus astacus) 

 

Enige inheemse soort 

Beschermd 

Nog 1 locatie 

Herintroductie 

NIET ETEN! ;-) 



Wat doen deze kreeften in ons 

polderlandschap 

 

 Kreeften zijn zogenaamde ecosysteem ingenieurs: 

 

● Graven 

 

 

 

 

 

 www.appliedecology.co.uk 



Wat doen deze kreeften in ons 

polderlandschap 

 

 Kreeften zijn zogenaamde ecosysteem ingenieurs: 

 

● Graven 

 

● Vreten 

 

 

 

Geiger et al. 2005 



Wat doen deze kreeften in ons 

polderlandschap 

 

 Kreeften zijn zogenaamde ecosysteem ingenieurs: 

 

● Graven 

 

● Vreten 

 

● Destructief slopen 

 

 

 

 



Gevaren en risico’s - omgeving 

 

 Volgroeide kreeften zijn smaakvol, maar ook een bron 
van zorg 

 Bedreiging voor onze inheemse Europese rivierkreeft 
(kreeftenpest) 

 Bedreiging voor inheems beschermde natuurwaarden, 
zoals vissen en amfibieën 

 Wat als er te weinig kreeften zijn voor de handel... 
Worden dan open (polder)systemen afgezet voor kweek? 

 

 

 

Louise Ottburg 



Gevaren en risico’s - mens 

 

 Kreeften leven op/in de 

bodem → verontreinigingen in 

de bodem worden ook 

opgenomen (analogie Chinese 

wolhandkrab) 

 Weinig bekend; maar in 

laboratorium experimenten 

lijkt het eetbare deel (spier) 

de laagste concentraties te 

bevatten 

 Waarschijnlijk lager risico dan 

bij krab 

 

Foto: Vinkeveensekarpers.nl 



Wat zijn de kansen om exotische 

rivierkreeften te benutten voor 

gastronomische doeleinden 
 

André Blokland:  

 

 1. Van een last tot lust 

 2. Groene hart is schoon 

 3. Nieuwe vorm van visserij... Economische kansen 

 

We hebben de afgelopen jaren heel veel kennis opgedaan 
en kunnen die kennis delen. Een nieuwe fantastische 
eetcultuur kan zich zo ontwikkelen.  

 



Conclusie 

 

 De onderzoeker: weet wat je eet (voedselveiligheid 
aspect) en houd rekening met andere natuurdoelen (los 
een probleem op, maar maak geen nieuwe) 

 De beroepsbinnenvissers: ga Groene Hart kreeften 
vissen.  

 De handelaar: ga het verhandelen van Groene Hart 
kreeften serieuzer oppakken.  

 De horeca: ga er breed mee aan de slag.  

 

Kortom... vangen en    

 



opeten logisch toch! 
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Dank U, vragen? 


