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Hoe te herkennen?

in nederland?

Europese Rivierkreeft

JA

astacus astacus

Inheemse soort in Nederland. Zeer
zeldzaam. Mag niet gegeten worden!
Te herkennen aan roodachtige schaaronderzijde, afwezigheid van stekel(s)
op voorlaatste pootlid en pantser.

Turkse Rivierkreeft
astacus leptodactylus

Heeft een stekelig pantser en een
bleke onderkant van de scharen.
Scharen zijn lang en smal en de stekel
op voorlaatste pootlid ontbreekt.

Witklauwkreeft

austropotamobius pallipes

Europese Unie, Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij

Kijk voor alle ontwikkelingen van het kennisplatform op de
website: www.rivierkreeft.nl

Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen
om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterschappen, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen
en NGO’s bij elkaar te brengen in een kennisplatform
rivierkreeft om te werken aan beheersoplossingen!

Steenkreeft

austropotamobius torrentium

Voorlaatste pootlid zonder stekel.
Kopschild heeft uit elkaar lopende zijden en heeft kartels aan de onderzijde
van het voorstuk van zijn antenne. de
antennale schub is aan de onderzijde
gekarteld.

Australische
roodklauwkreeft

Nee
Wel in Duitsland
en Frankrijk.

Nee
Nee

Is goed herkenbaar door toefjes haar
op de scharen van de eerste twee
pootparen. Achterlijf met vlekken in
vier rijen. Kleur zeer variabel (bruin,
blauw, groen, paars).

de viswijzer is een initiatief van good fish foundation

Nee

Kalikokreeft

orconectes immunis

Wel in Duitsland
en Frankrijk.

Gevlekte Amerikaanse
rivierkreeft

JA

Herkenbaar aan de oranje-zwarte punt
op de scharen, wangstekel en wijnrode achterlijfvlekken.

Algemeen in
groot deel van
Nederland.
Exoot.

Geknobbelde
Amerikaanse rivierkreeft

JA

Scharen zijn bruin/groen van boven
en licht van onderen. Scharen hebben
forse knobbels en kunnen zeer groot
worden.

Algemeen
voorkomend.
Invasieve soort

Roestbruine amerikaanse
rivierkreeft

Nee

orconectes virilis

orconestes rusticus

Scharen zijn bruin/groen van boven
en wit/geel van onderen. Heeft geen
stekel op voorlaatste pootlid.

Californische rivierkreeft
pacifastacus leniusculus

Herkenbaar aan gladde pantser en
witte vlek aan de basis van de vaste
vinger aan de schaar.

Gestreepte
Amerikaanse rivierkreeft
Kijk voor alle onderzoeken en mogelijke oplossingen op rivierkreeft.nl

Download nu!
de gratis
VISwijzer app

Zeldzaam.

Incidenteel
aangetroffen in
Duitsland en de
Engeland.

Schaar is zowel boven als onder blauw
gekleurd. Kop en rugschild zijn blauw
met witte, rode of paarse vlekjes

Een van de genoemde oplossingen lijkt het wegvangen
van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter
nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over
het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Kennisplatform
Rivierkreeft zoekt uit of opeten de beste oplossing is!

De Amerikaanse rivierkreeft is niet alleen een plaag,
maar ook een delicatesse. In Louisiana wordt de kreeft
op grote schaal gekweekt. Ook in landen als Zweden is
de rivierkreeft traditioneel een gewild product.

JA

cherax quadricarinatus

orconectes limosus

Eten of juist niet?

De Amerikaanse rivierkreeft (een exoot) verovert het
Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag
te worden. De kreeft vreet sloten kaal waardoor planten en
ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de kreeft
schade aan de oevers van sloten en andere wateren.

Bewegende vinger aan de schaar is
langer dan de hand. Heeft een stekelig
pantser.

Zeldzaam, bijna
uitgestorven.

JA
Komt voor in
Overijssel en
nabij Tilburg.
Exoot.

JA

procambarus acutus

Zeer talrijk in
Ablasserwaard.
Exoot.

Rode
Amerikaanse rivierkreeft

JA

Roodachtige scharen met een donkere
middenstreep op het achterlijf en lichte zijstrepen. Vaak met witte en zwarte
knobbels op scharen.

procambarus clarkii

Algemeen in
randstad en grote
steden. Zeldzaam
in Noord-NL.
Invasieve soort.

Marmerkreeft

JA

Rode scharen met daarop enkel rode
knobbels. Ook als blauwe variant te
vinden.

procambarus fallax forma
virginalis

Is goed te herkennen aan de opvallende marmertekening op hele pantser.

Enkele waarnemingen. Is
gevestigd in
Duitsland.
Exoot.

de rivierkreeftenwijzer is een initiatief van good fish foundation // fotografie B. Koese // voor meer informatie, kijk op www.rivierkreeft.nl

