
2. Wat kan Del�and doen?

Er is nog geen e�ectieve bestrijdingsmethode bekend voor 
exotische rivierkreeften in Nederland. Om daar verandering in te 
brengen, doen wij samen met kennisinstituten en onze collega’s 
van andere waterschappen onderzoek. Dat moet leiden tot een 
goed beeld van de aantallen kreeften in ons gebied, de 
negatieve e�ecten en een mogelijke oplossing. 
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Rivierkreeften in Del�and
De opmars van Amerikaanse rivierkreeften bezorgt de waterschappen veel hoofdbrekens. Deze rivierkreeften kunnen voor 
�inke schade zorgen. Ook in het gebied van Del�and zijn ze aanwezig. Amerikaanse rivierkreeften staan op de EU lijst voor 
te bestrijden exoten. Exoten op deze lijst zijn planten of dieren die hier van oorsprong niet thuishoren en veel overlast geven. 
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de aanpak van exotische schaaldieren waaronder de Amerikaanse rivierkreeften. 
Maar omdat de kreeften problemen kunnen geven voor onze belangrijkste taken – droge voeten en schoon water –  kijken 
we wat we kunnen doen.
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Ook graven de kreeften holen in oevers en verplaatsen ze grond. 
Dat is slecht voor kades en dijken en zorgt voor extra bagger.
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Met name de rode Amerikaanse rivierkreeft heeft het hier erg 
naar zijn zin: hun aantal groeit explosief. Del�and ontvangt 
hierover ook meldingen van bewoners.

Rivierkreeften eten onder andere waterplanten en knippen ze af 
met hun scharen. Dat kan leiden tot een minder goede 
waterkwaliteit en minder biodiversiteit.
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1. Exotische rivierkreeften

Moet ik kreeften melden als ik ze zie?
Dat hoeft op dit moment niet. We voeren onderzoek uit naar de 
verspreiding en aantallen. Wel kan je een melding maken via de 
app ‘snApp de exoot’ of op waarneming.nl.
 

Oproep
Zoals alle exoten zijn ook de exotische rivierkreeften door de 
mens meegenomen en uitgezet in de natuur. Heb jij thuis een 
aquarium, met exotische vissen, kreeften, planten, of heb je 
tropische schildpadjes…Gooi ze nooit in de sloot of andere 
wateren: ze horen hier niet en kunnen leiden tot een plaag. 

3. Rivierkreeften vangen, mag dat?

Onderzoek laat zien dat het wegvangen van kreeften 
waarschijnlijk een averechts e�ect heeft. Je vangt met name de 
grote mannetjes, de vrouwtjes met eitjes en de kleintjes krijg je 
slecht te pakken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de jongen, dit 
zou weleens tot een babyboom kunnen leiden. Daarnaast 
brengt het vangen en vervoeren van de kreeften een risico op 
snelle verspreiding met zich mee.
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Del�and vangt geen rivierkreeften, omdat we nog niet weten 
hoe we rivierkreeften wel e�ectief kunnen bestrijden. Ook geven 
wij geen “schaaldiervisrecht” uit aan beroepsvissers en 
hengelsportverenigingen voor Del�ands water. Bewoners 
mogen ook niet actief op rivierkreeft vissen. Je mag dus geen 
fuiken of korven gebruiken om kreeften te vangen. Als je er per 
ongeluk een aan je hengel hebt, dan moet je deze terugzetten in 
hetzelfde water.
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