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D&H-besluitnota 
 

 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden  

 

besluiten: 

1. bij nieuw uit te geven visrechten in de huurovereenkomst de voorwaarde op te 

nemen dat exotische rivierkreeften niet bevist mogen worden; 

2. bij huurovereenkomsten voor visrechten die worden verlengd eveneens de 

voorwaarde op te nemen dat rivierkreeften niet mogen worden bevist; 

3. derden (gemeenten, natuurbeherende organisaties etc.) te informeren over deze lijn;  

4. derden te vragen om Rijnlands lijn over te nemen; 

5. het opzetten van een landelijk onderzoek naar de ecologische effecten van bevissing 
van exotische rivierkreeft te agenderen bij RBO Rijn-West. 

Context 

Rijnland krijgt net als derden in ons gebied verzoeken van particulieren om visrecht te 

mogen huren zodat zij op exotische rivierkreeft mogen vissen. Rijnland staat in beginstel 

niet negatief ten opzichte van economische benutting van de rivierkreeften. 

Het wegvissen van rivierkreeften is echter omstreden vanwege de mogelijk negatieve 

bijeffecten op waterkwaliteit en ecologie. Door het wegvangen van grote kreeften is de 

dichtheid tijdelijk lager. Door het wegvallen van onderlinge concurrentie en kannibalisme 

door grote kreeften hebben de kleine kreeften - die nog in het water aanwezig zijn- meer 

kans om uit te groeien tot grote kreeften. Juist de kleine kreeften gebruiken veel voedsel 

zoals planten, macrofauna en visbroed en verstoren daarmee het ecosysteem. Rijnland 

wil het vissen op kreeften daarom vanuit voorzorg en vooralsnog zoveel mogelijk 

ontmoedigen. 

 

Een eigenaar van grond onder oppervlaktewater is automatisch visrechthebbend. 

Rijnland is van de wateren in zijn eigendom dus visrechthebbende. Ook andere 

watereigenaren zoals gemeenten, provincies, Rijk, natuurbeherende organisaties en 

particulieren zijn visrechthebbenden. 

De visrechthebbende kan zijn recht verhuren, vergunnen of een visser machtigen om te 

mogen vissen in zijn water. De visrechthebbende is niet verplicht om zijn rechten te uit 

te geven en mag zelf kiezen aan wie en onder welke voorwaarden de rechten worden 

verhuurd, vergund of gemachtigd. 

Het vissen op schaaldieren zoals rivierkreeften is onder de Visserijwet uitsluitend 

toegestaan aan geregistreerde beroepsvissers die het volledig visrecht van een water 

hebben. Het volledig visrecht geeft recht om op schubvis, aal en op schaaldieren (zoals 

krab en kreeft) te mogen vissen. Huurders van uitsluitend schubvisrecht of aalvisrecht 

mogen niet op schaaldieren vissen. 

 

Rijnland wil het bevissen van exotische rivierkreeften in Rijnlands water uit voorzorg en 

vooralsnog zoveel mogelijk voorkomen. Dit geldt in ieder geval zolang we geen bewijs 

hebben dat negatieve effecten van visserij zijn uit te sluiten. Het vissen op rivierkreeft 

willen we beperken door het opnemen van voorwaarden in de huurovereenkomsten voor 

visrecht die het vissen op deze dieren verbiedt. Door het informeren van grote 

visrechthebbende partijen (eigenaren) in ons gebied en hen te vragen onze lijn over te 

nemen willen we het gebied waarin op rivierkreeften wordt gevist zo klein mogelijk 

houden. 

 

Rijnland heeft over dit voornemen aan de Visstandbeheercommissie Rijnland advies 

gevraagd. Het gekregen advies (zie de bijlage) is in dit voorstel meegewogen.  

 



 

 

3 

 

Argumenten 

 

1.1 Door deze voorwaarde in de nieuwe huurovereenkomst op te nemen wordt het areaal 

waarbinnen op rivierkreeft wordt gevist niet uitgebreid. 

In een deel van Rijnlands gebied zijn visrechten volledig uitgegeven aan geregistreerde 

beroepsvissers die conform de Visserijwet op rivierkreeften mogen vissen. Door 

aanvullende voorwaarden op te nemen in de nieuwe huurovereenkomsten wordt het 

areaal waarin op rivierkreeft wordt gevist niet uitgebreid. 

 

1.2 door het opnemen van deze voorwaarde in nieuwe huurovereenkomsten blijft het 

mogelijk om op schubvis en aal te vissen. 

De voorwaarde in de huurovereenkomst verbiedt uitsluitend het vissen op rivierkreeften. 

Door het visrecht wel te verhuren blijft het vissen op schubvis en aal mogelijk. 

Hengelsportverenigingen en geregistreerde beroepsvissers kunnen hun huidige 

activiteiten voortzetten, maar deze niet uitbreiden met de vangst van rivierkreeften. 

 

1.3 het opnemen van voorwaarden in de huurovereenkomst laat zien dat Rijnland stelling 

neemt in het vissen op rivierkreeften en geeft duidelijkheid aan vissers. 

Rijnland krijgt veel vragen van met name particulieren die op rivierkreeft willen vissen. 

Ook hengelsportverenigingen vragen Rijnland nadrukkelijk naar een standpunt over het 

vissen op rivierkreeften. Door de voorwaarde op te nemen in huurovereenkomsten geeft 

Rijnland duidelijkheid in deze kwestie. 

 

1.4 het bevissen van rivierkreeften kan negatieve effecten hebben op het ecosysteem en 

de waterkwaliteit 

Zolang niet met zekerheid te zeggen is dat visserij op kreeften onschadelijk is voor de 

waterkwaliteit en het ecosysteem moeten we het vissen op rivierkreeften zoveel mogelijk 

voorkomen. 

Het is bekend dat de aanwezigheid van exotische rivierkreeften negatieve effecten kan 

hebben op de waterkwaliteit en het ecosysteem. Ook is bekend dat kreeften tunneltjes 

graven in oevers. Het bevissen van kreeften lijkt op het eerste gezicht een maatregel die 

deze effecten minder groot maakt. Helaas is er geen zekerheid dat dit het geval is. 

Bevissing leidt (door de explosieve voortplantingscapaciteit van kreeften) niet 

automatisch tot een lagere dichtheid aan kreeften in een watersysteem. Daarbij zijn er 

aanwijzingen dat een lagere dichtheid aan kreeften niet leidt tot minder schade aan 

waterkwaliteit, ecologie en de graverij van kreeften. Dit komt doordat kreeften zich in 

lagere dichtheden anders gaan gedragen dan in hoge dichtheden. 

In hoge dichtheden treedt er kannibalisme op: grote kreeften voeden zich met kleinere 

exemplaren. In hoge dichtheden besteden kreeften tijd aan onderlinge gevechten terwijl 

ze in lagere dichtheden “tijd overhouden” om te eten en te graven. Door het wegvangen 
van grote exemplaren neemt de onderlinge concurrentie en het kannibalisme af en zullen 

de kleine dieren meer kans hebben om uit te groeien tot volwassen dieren, zodat de 

dichtheden snel weer op het oude niveau zijn. 

 

Onderzoeksinstituut IMARES geeft in het kennisdocument aan dat visserij geen 

maatregel is om de exotische rivierkreeften uit te roeien. Aan benutting van de 

rivierkreeft kleeft een aantal risico’s zoals de bijvangst van beschermde soorten en de 

verdere verspreiding van de soort door handel. IMARES geeft ook aan dat effecten van 

bevissing op het terugdringen van ecologische schade en oeverschade niet bekend zijn. 

 

Een groot aantal waterschappen is eveneens terughoudend met het uitgeven van 

visrechten voor vissen op kreeft om dezelfde argumenten als hierboven zijn genoemd. 

 

2.2 door de voorwaarde ook in te verlengen huurovereenkomsten op te nemen wordt het 

areaal waarbinnen op rivierkreeft wordt gevist geleidelijk kleiner. 

In de bestaande huurovereenkomsten is geen voorwaarde opgenomen die het vissen op 

rivierkreeften verbiedt. Huurovereenkomsten hebben een geldigheid van zes jaar. Bij 
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verlenging nemen we de voorwaarde op in de nieuwe overeenkomst, zodat het areaal 

waarbinnen op rivierkreeft wordt gevist geleidelijk afneemt. 

 

3.1 door derden te informeren ontstaat duidelijkheid bij deze partijen over Rijnlands 

doelstellingen en omgang met het uitgeven van visrechten. 

Derden, met name gemeenten, stellen aan Rijnland de vraag hoe zij om moeten gaan 

met de verzoeken om op rivierkreeften te mogen vissen. Door deze partijen actief te 

informeren geven we duidelijkheid over ons standpunt ten aanzien van de visserij op 

kreeften en Rijnlands werkwijze hierbij. 

 

4.1 door derden te vragen Rijnlands voorwaarden in de huurovereenkomsten voor 

visrechten over te nemen neemt het gebied waarin op rivierkreeft wordt gevist verder af. 

Derden zijn eigenaar van het grootste deel van het oppervlaktewater in Rijnlands 

beheergebied. Als derden de voorwaarde om niet op rivierkreeft te vissen opnemen in de 

huurovereenkomsten voor visrecht, dan wordt het gebied waarin op rivierkreeft wordt 

gevist steeds verder af. 

 

5.1 Het uitvoeren van een landelijk onderzoek naar de ecologische effecten van bevissing 

van exotische rivierkreeft draagt bij aan kennisopbouw 

Het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van bevissing van exotische 

rivierkreeften is in het belang van een groot aantal waterschappen. Bij voorkeur wordt 

een onderzoek daarom landelijk uitgevoerd door een gerenommeerd onderzoeksbureau. 

De resultaten van een groot opgezet onderzoek zullen sneller worden geaccepteerd dan 

de resultaten van een kleinschalig onderzoek. Rijnland kan desgewenst gebieden 

aandragen waar een gedeelte van het onderzoek kan worden uitgevoerd. De 

beroepsvissers in Rijnland zijn, zoals in het advies van Visstandbeheercommissie Rijnland 

is genoemd, bereid om aan zo’n onderzoek deel te nemen (zie ook de bijlage). Als uit 

onderzoek blijkt dat de effecten van bevissing op rivierkreeften geen of nauwelijks 

negatieve effecten heeft, dan kan Rijnland zijn standpunt ten aanzien van de bevissing 

heroverwegen en de voorwaarden in de huurovereenkomsten aanpassen. 

 

Risico’s 
 

1.1 Vissers zullen aanvoeren dat de negatieve effecten van rivierkreeft visserij op het 

ecosysteem niet zijn “aangetoond of bewezen”. 
De effecten van visserij op rivierkreeften zijn ingeschat door verschillende adviesbureaus 

en onderzoeksinstellingen. Er ligt geen grootschalig onderzoek ten grondslag aan de 

conclusies die deze bureaus trekken. Wij zijn van mening dat we geen risico moeten 

nemen en visserij zoveel mogelijk moeten ontmoedigen tot het tegendeel (visserij heeft 

neutraal of positief effect) is bewezen. Partijen  die een belang hebben bij de visserij op 

rivierkreeften (zoals de particulieren die een bedrijf in rivierkreeftvisserij willen starten) 

zullen zich mogelijk niet in deze lijn kunnen vinden. Dit blijkt ook uit het advies dat 

Rijnland heeft ontvangen van Visstandbeheercommissie Rijnland (zie bijlage). 

 

1.2 Bestaande beroepsvissers worden op termijn gedupeerd. 

Een aantal bestaande beroepsvissers in Rijnlands gebied ziet de visserij op rivierkreeft 

als een aanvulling op hun inkomen. Op termijn raken zij hun recht om op kreeft te 

mogen vissen kwijt, waardoor zij inkomen derven. Zij zullen zich mogelijk verzetten 

tegen de voorwaarden in de huurovereenkomst. Dit wordt ook in het advies van de VBC 

Rijnland genoemd. 

 

1.3 de naleving van de voorwaarden in de huurovereenkomst kan niet door Rijnland 

worden gehandhaafd 

Rijnland heeft geen bevoegdheden om te handhaven op de uitvoering van de Visserijwet. 

Dit is een taak van onder meer politie en bijzondere opsporingsambtenaren. De naleving 

van de voorwaarden in de huurovereenkomst is door Rijnland niet of nauwelijks te 

controleren.  
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Bijlage: Advies aan college van Rijnland inzake uitgifte van visrechten 

 

 


