
Algemeen 

Aanwezige soorten 

Zowel in Vlaanderen als de omringende regio’s zijn tal van exotische rivierkreeften bezig aan een sterke opmars. In 
Vlaanderen hebben zich al vier exotische soorten gevestigd. De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus 
is al wijdverbreid, maar ook de Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus, Rode Amerikaanse rivierkreeft Pro-
cambarus clarkii en Turkse rivierkreeft Astacus leptodactylus werden reeds waargenomen. Gericht onderzoek naar rivier-
kreeften zou ongetwijfeld leiden tot het vinden van tal van nieuwe populaties en waarschijnlijk ook een aantal ‘nieuwe’ 
soorten. In Nederland, waar al langer gericht gekeken wordt naar kreeften, werden niet minder dan tien soorten waar-
genomen: één inheemse en negen invasieve soorten! 

Problemen 
Van een aantal van de aanwezige soorten (o.a. Rode Amerikaanse rivierkreeft en Californische rivierkreeft) is in buiten-
landse studies aanzienlijke economische (landbouw, infrastructuur) en ecologische schade aangetoond. De co-
introductie van de kreeftenpest Aphanomyces astaci vormt momenteel het meest tastbare negatieve effect. In tegen-
stelling tot de Amerikaanse soorten die drager zijn van deze besmettelijke oömyceet, is de Europese rivierkreeft Asta-
cus astacus niet resistent tegen deze ziekte. De kreeftenpest heeft daardoor na haar intrede in Europa de inheemse populaties 
gedecimeerd. Uit verschillende studies komt duidelijk naar voor dat rivierkreeften een erg groot negatief effect kunnen 
hebben op de onderwatervegetatie, de waterkwaliteit en de hieraan gekoppelde onderwaterfauna. 

Introductie 
De import van kreeften vindt plaats door de handel voor aquaria enerzijds en consumptie anderzijds. Aanvankelijk zijn 
veel soorten ingevoerd door de consumptiehandel (o.a. de Turkse rivierkreeft, Rode Amerikaanse rivierkreeft en Gevlek-
te Amerikaanse rivierkreeft). De huidige handel in consumptiesoorten is vrijwel beperkt tot de kreeften die zich al ge-
vestigd hebben. De aquariumhandel is sterk toegenomen en moet beschouwd worden als de belangrijkste bron voor 
nieuwe soorten in West-Europa. Convenanten met de aquariumhandel en de consumptiehandel zouden de kans op 
vestiging van ‘gevaarlijke’ nieuwe soorten kunnen reduceren. 

Exotische rivierkreeften 

 
 

Project Invasieve Exoten 
Herkenningsfiche 

 Soort  Status Herkomst 

Familie Astacidae      

Genus: Astacus  A. astacus  Europese rivierkreeft 
uitgestorven in Vlaande-
ren, enkel in zuiden en 
oosten van Wallonië 

inheems 

  A. leptodactylus  Turkse rivierkreeft 
verschillende meldingen 
in België 

Oost-Europa/Zwarte zee 

 Genus: Pacifastacus  P. leniusculus   Californische rivierkreeft 
verschillende meldingen 
in Wallonië 

noordwesten Verenigde Sta-
ten en zuidwesten Canada 

Familie Cambaridae         

 Genus: Orconectes  O. limosus  Gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeft 

ingeburgerd 
noordoosten Verenigde Sta-
ten 

 O. virilis Geknobbelde Amerikaan-
se rivierkreeft 

1 melding in Wallonië 
noorden Verenigde Staten en 
zuiden Canada 

Genus: Procambarus   P. clarkii    Rode Amerikaanse  
rivierkreeft 

verschillende meldingen 
in Vlaanderen  

zuiden Verenigde Staten en 
noorden Mexico 



 

Referenties en meer info: 
- Koese, B & D.M. Soes 2011. De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea) 
- Zoekkaart Rivierkreeften  http://www.eis-nederland.nl/pdfs/kreeftenzoekkaart.pdf 
- https://sites.google.com/site/rivierkreeften/ 
- http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 
- meer info op Ecopedia: www.ecopedia.be/dieren/uitheemse-rivierkreeften-diverse-soorten 

Identificatie 

Foto’s:  Bram Koese/EIS-Nederland en Josef  Pennerstorfer  

Rode Amerikaanse  
rivierkreeft 

Determinatiezoekkaart voor 
de in België aanwezige 
soorten.  

Turkse rivierkreeft 
oranje- 

zwarte punt 

Californische rivierkreeft 

Europese rivierkreeft 

Gevlekte Amerikaanse   
rivierkreeft 

stekel op  
voorlaatste pootlid 

afwezig aanwezig 

familie  
Astacidae 

familie  
Cambaridae 

scharen 

 bruin/groen bovenaan, 
onderaan licht 

roodachtig 

dier glad met witte vlek 
aan basis van de vingers 

ja nee 

witte vlek 

scharen lang  
en smal 

START 

ja 
nee 

glad! 

spits 

hele carapax stekelig 

onderzijde 
schaar  

roodachtig 

onderzijde 
schaar 
bleek 

niet zo stekelig 

stomp 
wijnrode 
achterlijfsvlekken 

wangstekels 

scharen 
uitsluitend met 
rode knobbels 

stekels op wang,  
achterlijf met rode vlekken 

ja nee 

Geknobbelde Amerikaanse   
rivierkreeft 

scharen (soms zeer 
groot) met forse 
knobbels 


