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Vroeger

Europese rivierkreeft – Astacus astacus



Kreeftenpest – Aphanomyces astaci



Kreeftenpest – Aphanomyces astaci

Naar: Alderman 1996



Europese rivierkreeft

Astacus astacus



Orconectes limosus Procambarus clarkii



Turkse rivierkreeft
(1977)

Gevlekte Amerikaanse
(1968)

Geknobbelde Amerikaanse
2004

Californische
(2004)

Gestreepte Amerikaanse
(2002)

Rode Amerikaanse
(1985)



Primaire gravers
Hele leven onder de grond

Foto Quinton Burnham



Secundaire gravers
Grotendeels onder de grond





Tertiaire gravers
Grotendeels in het water







“zijn kreeften een
gevaar voor de 
veiligheid?”



Graafonderzoek
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Morfologie

Type oever: geen effect op 

aanwezigheid

“natuurlijk”

(hard)hout
beton
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Morfologie

“Doorlaatbaarheid” oever:  

Doorlaatbaar:

- oeverholen

- landholen

- zoogdieren

Ondoorlaatbaar:

- alleen landholen

- geen zoogdieren

landburrow

bankburrow
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Examples . 

landhol (+ schoorsteen)

oeverhol
landhol

(schoorstenen verwijderd
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Morfologie
- voorkeur voor structuur in de bodem
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Morfologie
- niet tussen houtsnippers
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Morfologie
Niet in droge grond
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Aantallen & kosten

Max. lengte (oeverhol) 65 cm 2 - 8,5 m
Max. depth (diepte) 50 cm -
Max. grondverzet (l./day/ind.) 1,26 l ?
Max. aarde verwijderd (l./m./year) 30-50 ?
Max. bijdrage baggervolume 18% ?
Dichtheid holen/burchten 1-3/m 3/km
Kosten € 90.- – 200,-/m ?

“Nationale schade” (100 housholds?) € 10.000 € 1.000.000 – 5.000.000
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Oorzaak
(drachtige) vrouwtjes domineren

Captures september/oktober

Non-baited traps 
(n=530 specimens)

Burrows
(n=72 specimens)

♂

♀

♀ + eggs
♀ + juv.

♂

♀

♀ + eggs
♀ + juv.
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♂ single
♀

♂ mixed

Causality
No single males in landburrows

Crayfish 
in bankburrows
(n=26)

Crayfish 
in landburrows
(n=46)
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“zijn rivierkreeften een gevaar voor de 
veiligheid?”

(nog) niet…

- Alleen in vochtige grond;   

- Beperkte dimensie (<65 cm) ten opzichte van omvang primaire

waterkeringen; 

Maar: 

- Wel potentieel grote (particuliere) schadepost; 

- M.n. in combinatie zoogdieren verhoogd risico; 
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“do crayfish treaten our safety?”

Dank!
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-burrows hard to detect;
-root stabilised
---> no problem

-burrows easy to detect;
- not root stabilised
---> problem!
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Oorzaak
Vergelijking met gebied van herkomst

Eggs + hatchlings (peak)

Number of eggs

-voortplanting
-beschutting

Aug-Nov

1328 (av.
901 (n=6)

- voortplanting
- beschutting
- droogte

Jul-Oct

500-600





Gestreepte Amerikaan

Procambarus acutus

Eerst vondst: 2000

Update 2018
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Californische rivierkreeft

Pacifastacus leniusculus

Eerst vondst: 2004

Update 2018
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Geknobbelde Amerikaan

Orconectes virilis

Eerste vondst: 2004

Update 2018
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Geknobbelde Amerikaan versus Rode Amerikaan
Maandtotalen LiNi kreeftenkorven (n=4) 

Wilnis, Polder Demmerik, Jan 2010 t/m 15 juni 2018



Geknobbelde Amerikaan versus Rode Amerikaan
Percentage vrouwtjes met eieren (donkergroen) en jongen (lichtgroen)

Rode Amerikaanse rivierkreeft

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft



Marmerkreeft - Procambarus fallax forma virginalis

Eerste vondst: 2004
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Wat kunnen we nog verwachten?

Cambarellus

Camberellus texanus
Foto Ingrid de Graaf Bierbrauwer



Wat kunnen we nog verwachten?

Calicotrivierkreeft – Orconectes immunis





Wat kunnen we nog verwachten?

Roestbruine Amerikaanse rivierkreeft

Orconectes juvenilis complex (e.g. rusticus)

Foto Premek Hamr
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“do crayfish treaten our safety?”

Dank!


