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Memo – Ter kennisname  
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Aan: VV 

Van: D&H  

Onderwerp: Visserij op rivierkreeft 

Datum: 21-3-2018 

 

 
Waarom moet u dit weten 

Het D&H besluit van 23 januari 2018 over het beperken van de vangst van exotische rivierkreeften 

heeft tot onrust geleid onder vissers en bij leden van de Verenigde Vergadering. 

 

Op 9 maart 2018 is een ter kennisname memo verstuurd aan de leden van de VV en op 14 maart 

2018 is een uitgebreide discussie gevoerd in de VV-commissie Veiligheid en Gezond Water over het 

vissen op rivierkreeften. 

 
Kernboodschap 

- D&H trekken het besluit van 23 januari 2018 terug; 

- Het besluit wordt vervangen door een nieuw, conserverend besluit dat inhoudt dat: 

 Huidige huurders van visrecht bij Rijnland – ook bij verlenging van de overeenkomst- 

het recht houden om op exotische rivierkreeften te vissen. Dit zal tenminste van kracht 

zijn tot dat de resultaten van (nog te initiëren) onderzoek naar rivierkreeften 

beschikbaar zijn; 

 Rijnland geen actief ontmoedigingsbeleid voor het vissen op exotische rivierkreeften zal 

voeren naar derden; 

 Rijnland zich inzet om in samenwerking met andere waterschappen onderzoek uit te 

laten uitvoeren naar exotische rivierkreeften. Waar zitten ze, leidt dat tot negatieve 

effecten, zijn ze effectief te bestrijden in kwetsbare gebieden en hoe, wat is de rol en 

invloed van visserij op kreeften. Wij nodigen u VV-leden uit om constructief met ons 

mee te denken en uw suggesties voor onderzoeksvragen met ons te delen. Zo mogelijk 

worden deze meegenomen in de onderzoeksopzet. Hier zijn wij uiteraard afhankelijk 

van de andere deelnemende partijen. 

 
Context 

Bij het besluit van 23 januari 2018 om het kreeftenvissen te ontmoedigen, is de indruk ontstaan 

dat ons besluit gebaseerd is op grondig en gedegen wetenschappelijk onderzoek met een 

eenduidige conclusie. Dat blijkt niet het geval. Leden van uw commissie hebben ons daar terecht 

op gewezen. Er is wel onderzoek beschikbaar over exoten en exotische rivierkreeften en de 

bevissing daarvan. Wat er beschikbaar is, vindt u samengevat in de bijlage. Maar de conclusie 

blijkt niet zodanig eensluidend dat het college haar eerdere besluit overeind wil houden. 

 

In Rijnland zijn invasieve exotische rivierkreeften, in soms zeer hoge dichtheden, aanwezig. 

Kreeften kunnen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en ecologie door het 

vertroebelen van het water, het afknippen van waterplanten en het eten van macrofauna en 

visbroed (Boerkamp et al, 2012). Ook graven rivierkreeften tunneltjes in oevers waardoor 

verzakkingen kunnen optreden en extra baggeraanwas ontstaat (Koese en Vos, 2013). 

http://www.rijnland.net/
http://www.rijnland.net/
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Vissers willen rivierkreeften vangen en zo de kreeftenpopulatie economisch benutten. Officieus 

wordt door een enkele visser al meer dan 10 jaar op rivierkreeften gevist. Officieel is er sinds 

oktober 2016 toestemming van het ministerie van I&M om de exoten te mogen bevissen. 

Uitsluitend geregistreerde beroepsvissers met volledig visrecht mogen met groot vistuig vissen op 

rivierkreeft.  

 

Rijnland is juridisch gezien bevoegd om huurovereenkomsten voor visrechten uit te geven voor 

de wateren die in zijn eigendom zijn. Het water in eigendom is een fractie van het totale 

oppervlaktewater in Rijnland. Het grootste deel is in eigendom van particulieren, gemeenten en 

terreinbeherende organisaties. 

 

Van onze buurwaterschappen is ons bekend dat Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard in nieuwe overeenkomsten niet de schaaldierrechten uitgeeft. HHNK geeft geen 

schaaldierrechten uit aan nieuwe vissers. De overige waterschappen hebben nog geen dergelijk 

besluit genomen. 

 

Toelichting 

 

Kennis over kreeften en de effecten van visserij 

De relaties tussen visserij en de schade door rivierkreeften op het ecosysteem zijn nog niet 

uitvoerig onderzocht. Rijnland heeft zich eerder gebaseerd op literatuur- en veldonderzoeken naar 

de strategieën van exoten en de levenswijze van de exotische rivierkreeften die zijn uitgevoerd 

door onderzoeksbureaus en kennisinstituten in het kader van onder meer het Innovatieprogramma 

Kaderrichtlijn Water en in opdracht van onder meer STOWA en het team Invasieve Exoten van het 

voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de bijlage bij dit memo is een 

kort overzicht opgenomen met de informatie waar Rijnland zich bij het besluit van 23 januari 2018 

op baseerde, maar waarvan door voortschrijdend inzicht is gebleken dat we het nog niet zeker 

(kunnen) weten. De literatuurlijst met onderzoeken is ook opgenomen. 

 

Conserverend besluit ten aanzien van huurovereenkomsten visrecht 

Bestaande beroepsvissers met huurovereenkomsten in Rijnlands “eigendomswateren” worden op 

termijn gedupeerd door besluit dat door D&H op 23 januari is genomen. Dit heeft voor veel onrust 

bij vissers gezorgd. We vervangen het besluit door een nieuw, conserverend besluit, wat tenminste 

van kracht zal zijn totdat resultaten van het (nog te initiëren) onderzoek beschikbaar zijn. 

 

Rijnland zal geen actief ontmoedigingsbeleid gaan voeren richting derden (zoals gemeenten en 

terreinbeherende organisaties) voor het vissen op rivierkreeft. 

 

Onderzoek naar effecten van visserij op ecologische schade door rivierkreeft 

Rijnland wil een voorstel doen voor een onderzoek, dat bij voorkeur landelijk, maar in ieder geval 

in West-Nederland en eventueel Friesland wordt uitgevoerd naar de effecten van kreeften op 

waterkwaliteit en ecologie. 
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Bijlage: Overzicht effecten visserij op rivierkreeft en schade aan het ecosysteem 

 

Rivierkreeften hebben impact op het aquatisch ecosysteem doordat ze waterplanten 

eten/vernielen, waterkwaliteit negatief beïnvloeden (verhoogde troebelheid en EGV) en macrofauna 

eten (Boerkamp et al, 2012). 

 

Grote ,volwassen, kreeften zijn economisch gezien interessant om te bevissen. 

Door het wegvangen van grote kreeften blijven de kleine kreeften achter in het water. De juveniele 

(jonge) kreeften hebben een grotere impact op het watersysteem omdat ze nog in de groei zijn en 

veel consumeren (Boerkamp et al, 2012). Het wegvangen van grote kreeften kan er toe leiden dat 

de achtergebleven kreeften zich sterker gaan reproduceren, ze krijgen meer nakomelingen (Soes 

en Koese, 2010). De kreeftenpopulatie is na wegvangen snel weer op oorspronkelijke grootte 

(Paulissen en Verdonschot, 2007 en Soes en Koese, 2010). 

 

Volwassen kreeften hebben een regulerende invloed (o.a. door kannibalisme) op de hoeveelheid 

jongen die kan opgroeien. Het wegvangen van volwassen kreeften kan door verminderde 

competitie en kannibalisme leiden tot een toename van jonge kreeften (Boerkamp et al, 2012). 

Jonge kreeften lijken meer dierlijk voedsel te eten terwijl grote kreeften vooral herbivoor lijken te 

zijn (Roessink et al, 2009). 

 

Rivierkreeften zijn zogenoemde r-strategen. Het zijn relatief kortlevende, kleine individuen die zich 

goed kunnen verspreiden en zich snel kunnen voortplanten. De populatiedichtheid van deze 

soorten is vaak zeer variabel en niet duurzaam. De groei schiet vaak door waarna een sterke krimp 

optreedt (Paulissen en Verdonschot, 2007). R-strategen leven vaak in verstoorde milieus. Visserij 

zou je als een verstoring kunnen zien waarbij deze soorten zich goed kunnen handhaven. 

 

Rijnland hoopt op het ontstaan van een natuurlijk evenwicht met een veel lagere dichtheid aan 

kreeften. Onder natuurlijke omstandigheden is de populatiegroei van r-strategen niet duurzaam. 

De populatiegroei schiet in eerste instantie vaak door, waarna een sterke krimp optreedt (Paulissen 

en Verdonschot, 2007). Na het optreden van een krimp zullen natuurlijke vijanden mogelijk in 

staat zijn de populatie kreeften duurzaam klein te houden. Het volledig verdwijnen van kreeften uit 

de Nederlandse wateren wordt niet aannemelijk geacht (Couperus, 2015). 
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