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- Bijzonderheden

- Verwantschap

- Leefgebied

- Slow food 

- Visserij

- Hoe kansen benutten

De Kreeft, wat weten we ervan



De Kreeft: bijzonderheden

• Groei 

via vervellen: pantser wordt afgeworpen, kreeft kruipt eruit, zwelt op en 

maakt nieuw pantser. Vervelling in de Oosterschelde 1 a 2 x per jaar 

Na 15 jaar 1 kg, kan 4 kg / 40 jr worden.

• paring

Om agressie bij mannetjes te beperken scheiden 

net vervelde vrouwtjes een feromoon af zodat ze 

elkaar niet opeten en er gepaard kan worden 

• verkleuring

Door koken breekt eiwitmantel van pigment 

af met als gevolg roodkleuring

• verwantschap

DNA profiel Oosterschelde kreeft wijkt af van omliggende gebieden  t.g.v. 

= Isolatie, na strenge winter 62/63

= overeenkomst Noorse kreeften: import ?



Jorstad et al, 2005. Allozyme variation in European lobster (Homarus gammarus) throughout its distribution 

range. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 39:3, 515-526

4 =Bjornafjorden

8 = Oosterschelde

Oosterschelde kreeft alleen verwant aan Bjornafjord kreeft



De Kreeft: leefgebied

Ze leven in holen, tussen stenen

in de dijkglooiing

Ze zijn vooral s nachts actief 

Zeewater met zoutgehalte > 20 ppt

temperatuur   0<T< 22

Ze hebben holen nodig; vandaar 

bezwaar tegen te klein materiaal voor 

dijkbestorting



De Kreeft: slow food 

Regionaal product: Oosterschelde, nu ook Grevelingen en 

Veerse Meer

Duurzame vangst: 

= beperkte vangstperiode 1 april – 15 juli,

= minimum maat kopschild 87 mm

= geen vangst van zaaddragende of net vervelde kreeften 

Levend product: vers

Voedingswaarde: eiwitrijk

laag vetgehalte (1,7%)

cholesterol: 160 mg/100g 

(mossel 50, garnaal 240)



Visserij: OS en Grevelingen

Op basis van vergunningen

Data 2008: 42 vergunninghouders

Fuiken / kubben 1920 st in gebruik

(vergunning voor 7920 st)

Korven 600 st Staand want 2400 m Sleepnet 1 – 3 schepen

(vergunning 12.500 m)        (vergunningen 15)



Vaste visvakken : geel

Vaste visvakken worden door afzonderlijke vissers gehuurd, 

mogen onbeperkt fuiken etc neerzetten; werkt via zelfregulatie



De Kreeft: onderzoek

Onderzoek 2006-2008 in opdracht overheid:

Doel: 

Kennis verzamelen voor duurzaam beheer

- Basis gegevens: bestand, verspreiding en  

actieradius

- effecten van visserij

- welk deel vangst is ondermaats of eidragend, 

overleven deze het terugzetten ?

Aanpak: i.s.m. vissers

- Kreeften gemerkt en uitgezet en weer

teruggevangen

- Overlevingsproeven

- Analyse vangstgegevens en literatuur

Rapport: 
M. van Stralen & E. Smeur, 2008. Effecten van de 

sleepnetvisserij en visserij met vaste vistuigen op vogels, 

zeezoogdieren, migrerende vissoorten en kreeften, deelstudie

kreeft



Bestand: veerkrachtig

Oosterschelde:

= strenge winter 1962/63: sterfte

= deltawerken: hoger zoutgehalte

= sterke toename kreeftenstand

Grevelingen:

= uitgezet na 1990

= zeer sterke toename veerkrachtige soort

Bron: st Anemoon



Opbrengst: nog steeds stabiel?

Data tot 2007: 

Vangst vrij stabiel, 

(nog) geen overbevissing

Gegevens duikers:

Bestand vrij stabiel

(St.  Anemoon)



Actieradius

Aktieradius is zeer beperkt; kreeften zijn honkvast
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Bijvangst

Meer dan de helft van de gevangen kreeften is te klein, 

zaaddragend of heeft een zacht pantser. Deze worden

teruggezet in het water.  



Overleving

Van de gevangen kreeften is de overleving gemiddeld 95 %. 

Terugzetten heeft dus zeker zin  



Kansen voor de kreeft

Conclusies onderzoek: wat weten we ?

= kreeften zijn veerkrachtig: vanuit een kleine

beginpopulatie kunnen ze zich snel ontwikkelen: zie Grevelingen

= visserij leidt dus niet snel tot overbevissen, 

maar het kan wel: vb Noorwegen EN zie aantal slapende vergunningen

= terugzetten bijvangst is effectief, goede overleving

= kreeft is honkvast: goed nieuws voor vaste vakken visser

= Oosterschelde kreeft is inderdaad uniek: alleen verwant

aan Zuidwest Noorwegen: kan je dat proeven?

= conclusies zijn onder voorbehoud: niet genoeg gegevens



Kansen voor de kreeft

= Optimaliseren van de oogst: Gegevens nodig over 

omvang kreeftenbestand, opbouw van het bestand

en ruimtelijke verspreiding als basis voor

duurzaam gebruik

= Gebruik leefgebieden: Gegevens nodig over 

type leefgebied van belang in verband met 

dijkbestortingen en optimaliseren leefgebieden

= Beheer Risico’s: kreeften stand is afhankelijk van 

externe factoren: laag zoutgehalte, exoten, biotoxines

beheer: dijkbestortingen, overbevissing, stroperij

beeldvorming : diervriendelijk behandelen en afdoden



Nieuwe kansen voor de kreeft

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

= Noordzee kreeft krijgt veel meer kansen:

nieuwe leefgebieden in windparken

= Aktief beheer: aanvullen bestanden via 

broed produktie in hatchery/nursery systemen

= Toeristisch product: voorlichting, educatie

en beleving via de kreeft-experience, 

zie National Lobster Hatchery, UK     
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