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Aanleiding  
 

Begin 2022 kwam de Beroepsbinnenvisserij & handelaar in visserijdieren 

‘Naturon’ onder leiding van Matthijs Makop gevestigd te Hardinxveld-

Giessendam met het verzoek aan mij om een document met tegengeluid op te 

stellen naar aanleiding van het alsmaar verder aanzwellende rumoer bestrijding 

Amerikaanse rivierkreeft  vanuit gesubsidieerde bestrijdingsprogrammamakers.  

Feitelijk weinig anders dan Hollandse Rivierkreeft;  Ingeburgerde dieren die 

nota bene Visserijdieren zijn. Wereldwijd verspreid en toch... Amerikanen 

genoemd. Sommige soorten verschenen in de 19
de

 en 20
ste

 eeuw in Europa. Deze 

blijven vooralsnog Amerikaan genoemd. Europese snoekbaars uit Rusland 

afkomstig 20
ste

 eeuw= exoot voor Nederland: hoort men dit ergens? 

 

Bestrijdingsprogramma’s worden keer op keer in de media gebracht met een jus 

van angst. Herhalen, herhalen. Tja.. subsidiestromen moeten worden veilig 

gesteld. Maar.. er is toch visserijbeheer door Beroepsbinnenvisserij in de 

visserijwetgeving opgenomen? Handel en economie maken binnen de 

draagkracht van het areaal. Logisch toch? Bij de koopmansgeesten in ieder geval 

wel. 

 

Waterschappen in combinatie met Onderzoeksbureaus verspreiden het rumoer 

en gaan als het ware op een stoel zitten van de professionele 

Beroepsbinnenvisserij. Deze Beroepsbinnenvisserij die beheer pleegt en samen 

met de handelaar geld verdient met ‘ingeburgerde’ visserij-schaaldieren. 

Waterschappen en andere publieke eigenaren die het ambacht van 

beroepsbeheer/s visserij op tal van plaatsen blokkeren. Moet dit blokkeren dan 

niet stoppen? Horen de publieke eigenaren eigenlijk niet actief op zoek te gaan 

naar professionele beheer/s beroepsbinnenvisserij? Ja dit blokkeren moet 

stoppen en ja de publieke eigenaren moeten actief op zoek gaan naar 

professionele beheer/s beroepsvisserij is mijn stellige overtuiging. Het 

ambtelijke roer moet 180 graden om. 

 

‘Naturon’ heeft aan mij gevraagd om het geheel van belangen van beheer/s 

beroepsbinnenvisserij en de handel rivierkreeft uiteen te zetten. Dit op een 

zodanige wijze dat perceeleigenaren/visrechthouders waarbij rivierkreeften een 

prominente rol spelen, eenvoudig de weg kunnen vinden naar de 

Beroepsbinnenvisserij en dat de eindgebruiker van rivierkreeft nog beter gaat 

weten hoe zij aan de beste kwaliteit Hollandse wildvang rivierkreeft kan komen.  

 

Mijn 25 jaar ervaring met ‘ingeburgerde’ Hollandse rivierkreeft  in visserij, 

handel, wetgeving enzovoorts hoop ik met deze bijdrage het Hollands  
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ondernemerschap met koopmansgeest in juistere richting te krijgen, waarbij de  

culinair zeer aantrekkelijke rivierkreeft een nog prominentere rol in het 

Hollandse krijgt en de bestrijdingswaanzin uitgeroeid wordt. 

Louisiana aan de Noordzee. Poldergoud. Handel & Economie. Het ligt voor het 

oprapen.  Maar dan moeten de publieke partijen niet dwars blijven liggen.  

Overlast door visserijdieren voorkomen is een kwestie van goed 

beroepsbinnenvisserij-beheer/s-beleid. Bestrijding is water naar de zee dragen. 

Bestrijding is onzalig, onzinnig en kost de belastingbetaler nodeloos veel geld.  

Dus kappen met die dwaasheid en professioneel beroepsbinnenvisserij-beheer 

ondersteunen! Dit is wat ik weet na 25 jaar praktijkervaring met Hollandse 

rivierkreeft.  
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Visserijwet 1963 
Deze algemene wet kent voor wat betreft de visserijdieren die zijn genoemd in de 

Uitvoeringsregeling Visserij tal van aandachtspunten. Doelmatigheid. Volksgezondheid. 

Natuurbescherming. 7 soorten rivierkreeft zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Visserij. 

Rivierkreeften kunnen soms lastig zijn, wanneer ze niet professioneel beheerd worden.  

Beroepsbinnenvisserij is de oplossing. De Beroepsbinnenvisserij pakt het doelmatig met 

kennis van zaken aan! Van beheers naar beheer! 

 
§ 3. Maatregelen in het belang van de visserij 

  
 

Artikel 16 
  

• 1Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien 
van het vissen in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel 
d, regelen worden gesteld: 

o a.in het belang van de visserij in die wateren, de doelmatigheid 
daaronder begrepen, of 

o b.ter voorkoming van schade voor de volksgezondheid bij 
consumptie van de in die wateren voorkomende vis als gevolg van 
het gebruik van bepaalde vang- of lokmethoden. 

• 2Bij het stellen van regelen als bedoeld in het eerste lid wordt mede 
rekening gehouden met: 

o a.de belangen van de natuurbescherming, en 

o b.de invloed van het gebruik van bepaalde vang- of lokmethoden op 
het welzijn van de in de in het eerste lid bedoelde wateren 
voorkomende vis. 

• 3Bij of krachtens een maatregel als bedoeld in het eerste lid kunnen 
mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving 
van de aldaar bedoelde regelen. 

Ministerie van LNV houdt al 10 jaar krampachtig vast aan de gesloten tijd gebruik 

(aal)vistuigen gedurende de maanden september t/m november. 3 zeer belangrijke maanden 

voor rivierkreeft beheer/s visserij welke hoofdzakelijk werkt met (aal)vistuigen. Deze 

frustrerende maatregel kost de sector jaarlijks een aanzienlijk inkomen en zit het beheer/s van 

de soms lastige rivierkreeft flink in de weg. LNV verleen ontheffing aan de gespecialiseerde 

rivierkreeft beheer/s visserij, die nota bene de schieraal zal meehelpen veilig uit de polder te 

laten vertrekken! Het beschermen van aal en beheersen van rivierkreeft bijt elkaar niet met 

een juiste en werkbare ontheffing zonder extra kosten uiteraard. De Overheid profiteert door 

het creëren van extra economie en handel. 
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Uitvoeringsregeling Visserij 
In deze regeling staan in Bijlage 1 de soorten rivierkreeft welke vallen onder de regelgeving 

visserij. Er zijn wereldwijd 100en soorten rivierkreeft. 7 soorten zijn er in Nederland 

opgenomen waar de Beroepsbinnenvisserij een taak in kan hebben. Een belang. Opmerkelijk 

is dat de wetenschappelijke Latijnse benaming nimmer Americanus als toevoeging heeft.. 

Amerikaanse? Rivierkreeft voor meerdere soorten die wereldwijd verspreid zijn. Tja.  

  

Uitvoeringsregeling Visserij 
Bijlage 1. Vissen, schaal- en schelpdieren, bedoeld in artikel 1, tweede lid, letter a, 
onderscheidenlijk letter b, van de wet: 

Schaaldieren 

                     100a.Californische rivierkreeft, Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 

• 100b.Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Faxonius virilis (Hagen, 
1870) 

• 100c.Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus acutus 
(Girard, 1852) 

• 100d.Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Orconectes limosus (Dana, 
1852) 

• 100e.Marmerkreeft, Procambarus virginalis (Lyko, 2017) 

• 101.Noordzeegarnaal, Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 

• 102.Langoest, Palinurus elephas (Fabricius, 1787) 

• 103.Noordzeekrab, Cancer pagurus (Linnaeus, 1758) 

• 104.Noorse garnaal, Pandalus borealis (Krøyer,1838) 

• 105.Noorse kreeft/Langoestine, Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) 

• 105a.Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii (Girard, 1852) 

• 106.Steurgarnalen, Palaemon spp. 

• 107.Strandkrab, carcinus meanas (Linnaeus, 1758) 

• 107a.Turkse rivierkreeft, Pontastacus leptodactylus (Escholtz, 1823) 

• 108.Chinese wolhandkrab, Eriocheir sinensis, (Milne-Edwards, 1853) 

• 109.Zeekreeft, Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) 

           110.Gewone zwemkrab, Liocarcinus holsatus (Fabricius, 1798) 
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Uitvoering van rauwe Hollandse Rivierkreeft (voormalig Restaurant –De Pronckheer-) 
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Kamer voor de Binnenvisserij 
 

De Visserijwet 1963 noemt ook de Kamer voor de Binnenvisserij als toetsingsorgaan. Dit is 

nog een dingetje in de wirwar aan spelregels die er in Nederland gelden op visserijgebied. 

Indien perceeleigenaren een schriftelijke toestemming geven aan een Beroepsbinnenvisserij of 

de visrechten verhuren, dan moet de Kamer voor de Binnenvisserij zich ook nog laten gelden. 

Pas na een toestemming/goedkeuring mag er door de Beroepsbinnenvisserij aan de slag 

gegaan worden. Toetsingen. Doelmatigheid. Complex van wateren. Belangen van derden. 

Soms blijkt er dan iets te schuren en geeft de Kamer geen toestemming of keurt de aanvraag 

af. Onwenselijke blokkades door de Kamer leiden ertoe dat rivierkreeftbeheer/s taken niet 

kunnen worden uitgeoefend.  

Is de Visserijwet 1963 wellicht niet helemaal goed afgestemd op de praktijk van 2022?  

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV) zal scherper de Kamer 

moeten gaan instrueren om het beheer van de rivierkreeft door de Beroepsbinnenvisserij, 

minder bureaucratisch en adequater te laten verlopen is mijn ervaring. Praktijk gericht 

handelen. Een stevige aanpak zonder poeha is zondermeer nodig. LNV moet aan de slag. 

Regeldrukvermindering! 

 

 

 

 
 

 

De stevige aanpak Louisiana Crawfishboil – All You Can Eat – Een industrie waar 
honderden miljoenen US-dollars per jaar in omgaan. USA met rivierkreeft, rivierkreeft 
en nog meer rivierkreeft. Big business. 
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Van belang zijnde soorten Rivierkreeft in Nederland 
In bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Visserij staan de 7 soorten genoemd waar de 

Beroepsbinnenvisserij haar belang in heeft. Hoe belangrijk zijn deze 7 soorten feitelijk anno 

2022? De soorten worden qua huidig belang van 1 t/m 7 uiteen gezet. 

 

1  Procambarus Clarkii   -  Rode Rivierkreeft  - 105a op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 
De Rode rivierkreeft in Nederland en bij geen beheer een lastige klant. 

 

De Rode rivierkreeft huist in natte (veen/weide/klei) percelen Tussen + 0.20 (boven 

grondwater niveau)  - 2.00 diep (in water met zachte bodem) is de voorkeur van de Rode 

rivierkreeft. Tot wel – 5.00 diep waarnemingen bij Beroepsbinnenvissers. Leven in 

oeverzones  met voldoende veilige dekking bij daglicht. Voedsel zoeken in de nabije 

watergang in de nachten.  

Perceeleigenaren die hebben zitten slapen met deze visserijdieren op en in hun percelen 

kunnen schade ondervinden. Dat is best jammer en onnodig.  Beroepsbinnenvisserij is de 

beste partner om de Rode rivierkreeft te beheren. 25 jaar beroepspraktijkervaring! En daar 

waar ik rivierkreeft heb mogen beheren is er niks zorgelijks aan de hand. Waarom heeft de 

perceeleigenaar de Beroepsbinnenvisserij niet tijdig ingeschakeld?  Hoe komt dit? Is de 

Beroepsbinnenvisserij moeilijk te vinden? Weet de perceeleigenaar niet dat de Rode 

rivierkreeft een visserijdier is? Zeker van publieke perceeleigenaren mag verwacht worden dat 

zij dit allemaal wel weten en  in voorkomende gevallen wel de Beroepsbinnenvisserij hadden 

ingezet.. Helaas. Persoonlijk ben ik >20 jaar geleden door de ecoloog van dienst bij 

Waterschap Rivierenland te  Tiel heen gestuurd, ‘uitgelachten..’ ik voelde me aangetast in 

mijn waardigheid’. De Rode rivierkreeft werd in een later stadium door ecoloog het ‘Rode 

Gevaar’ en ‘Nieuwe Muskusrat’ genoemd. Hier kwam de aap uit z’n mouw. Subsidie 

industrie. Extra belasting, heffingen, subsidie; hier gaat het de Waterschappen kennelijk om.. 

Schaal en macht vergroten.  

 

De handel in Rode rivierkreeft  is buitengewoon interessant. Goede prijzen mits bij goede 

dierverzorging van visser tot eindgebruiker. 

 

In de USA is de Rode rivierkreeft immens populair. 100en miljoenen dollar per jaar gaat er in 

om. Niet alleen in de USA. China en andere Aziatische landen hebben de Rode rivierkreeft en 

daar gaan vergelijkbare sommen geld in om als in de USA. In Afrika, onder andere Kenia en 

Egypte is de Rode rivierkreeft volop aanwezig in visserij en handel. Een wereldwijde soort 

met de wetenschappelijke benaming Procambarus Clarkii niks Americanus.  
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2  Procambarus Acutus   - Gestreepte Rivierkreeft  - 100c op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 

 

 
 
 
 

De Gestreepte rivierkreeft komt het meest voor in de moerassige veenweides van de 

Alblasserwaard en is bij geen beheer een lastige. Gestreepte rivierkreeft is familie van de 

Rode rivierkreeft (beide zijn Procambarus-soorten). Gestreept en Rood komen elkaar op 

diverse plaatsen tegen.  

 

De Gestreept rivierkreeft is een liefhebber van koude en blijft winteractief. Rood is meer 

zomers en minder winteractief.  

 

De Gestreepte  rivierkreeft huist in natte (veen/weide/klei) percelen. Tussen + 0.20 (boven 

grondwater niveau)  - 0.60 diep (in water met zachte bodem) is de voorkeur van de Gestreepte 

rivierkreeft. Leven in oeverzones  met voldoende veilige dekking bij daglicht. Voedsel zoeken 

in de nabije plasjes, slootjes in de nachten.  

 

Perceeleigenaren met veen/weide hebben een primair belang bij een actief beheer van 

Gestreepte rivierkreeft door de professionele Beroepsbinnenvisserij. De Kamer voor de 

Binnenvisserij doet er verstandig aan om dit primaire belang (wat ook geldt bij Rode en 

Geknobbelde rivierkreeft) van perceeleigenaren te waarborgen in haar besluiten.  
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3  Faxonius Virilis   - Geknobbelde Rivierkreeft  - 100b op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 
 

De Geknobbelde rivierkreeft komt het meest voor in percelen met klei-oevers/bodems. Klei 

met veen vindt de Geknobbelde rivierkreeft ook prima.  

 
De Geknobbelde  rivierkreeft huist  en beweegt liefst op + 0.20 (boven grondwater niveau)  - 

2.00 diep. Toch ook wel tot  – 5.00 diep waarnemingen bij Beroepsbinnenvissers. Graaft 

graag holletjes in klei van waaruit ze opereren.  

 

De Geknobbelde rivierkreeft lijkt wat minder goed tegen strenge winters te kunnen. Wellicht 

past dit dier zich nog wat beter aan de Hollandse omstandigheden aan. Voor nu staat deze 

soort op nummer 3 binnenlandse handel. Het zijn fraaie visserijdieren waarbij de vrouwtjes in 

de  maand april vol met eieren zitten. Vol met kreeftkaviaar. Culinair exquise. 

 

 

 

4 Orconectes Limosus   - Gevlekte Rivierkreeft  - 100d op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 
 
 

De Gevlekte rivierkreeft komt het meest voor in boezems, kanalen, meren, rivieren. 

Kleibodems, stenen en ander vaste dekking. De Gevlekte rivierkreeft scharrelt door Europa 

sedert de 19
de

 eeuw. Is hier al veel langer dan de (Russische) Snoekbaars. Groeit niet zo snel. 

Lift thans wat mee op het culinaire binnenlandse succes van Rood, Gestreept en Geknobbeld. 

De wetenschappelijke naamgeving: Faxonius Limosus  wordt thans ook genoemd bij deze 

soort. 
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5 Pacifastacus Leniusculus   - Signaalkreeft - 100a op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 

 
 

 

De Signaalkreeft. In de Uitvoeringsregeling Visserij bijlage 1 wordt deze soort Californische 

rivierkreeft genoemd. Opmerkelijk. Hier hebben de naamgevers voor deze soort het woord 

Californisch gebruikt. Hoe krijgen ze dit bedacht..?  

 

De Signaalkreeft heeft in het huidige Nederland minder geschikte habitat. Heeft voorkeur 

voor rotsachtige bodem met daarbij zand, klei, bomen en takken op de bodem. Meren en 

riviertjes. Oost Nederland en Noord-Brabant zijn wat kolonies van deze op zich zeer 

interessante soort zoetwaterkreeft. Handel is er voldoende in mogelijk.  

 

Zweden is het Europese EU-land met een heuse traditionele rivierkreeftcultuur. En het draait 

daar voor het grootste deel om de Signal-kräftor = Signaalkreeft. De Zweedse meren zijn er 

gevuld mee. Het Väternmeer is bijvoorbeeld wereldberoemd in Zweden. En zo zijn er 

duizenden meren en meertjes in Zweden. Een miljoenenindustrie waar vele Zweden een 

belegde boterham in verdienen. Maar.. de EU heeft dit beestje op de ongewenst invasieve 

soortenlijst gezet. Bestrijding. Jaja die EU toch.. Hoe krijgen ze het allemaal bedacht. De 

mooiste dieren bombarderen tot probleemveroorzakers en zo angst in de hoofden van mensen 

stoppen. Kwalijk gedrag. 

 

Gelukkig maakt de gemiddelde Zweed zich niet al te druk over Brusselse EU-kolder. Zeker 

niet als het om hun nationale volksfeest, Midsommerfeste gaat. Rivierkreeft in bouillon met 

veel dille en bier gekookt; nacht goed in laten trekken in de koelkast.  Familie- en 

vriendenfeesten met koude Rivierkreeft en heel veel Aquavit erbij drinken en zingen met 

elkaar.  

 

In Nederland is de Signaalkreeft voor de binnenlandse handel nog van ondergeschikt belang 

en ik verwacht ook niet direct dat er grote oogstbare populaties zullen ontstaan zoals in de 

Zweedse meren. Maar wie weet.. mogen creatieve ondernemers op termijn een omgeving 

creëren waar de Signaalkreeft zich helemaal opperbest zal voelen. Dan gaat de handel en 

economie ook met dit prachtige dier helemaal los! 
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6 Pontastacus Leptodactylus   - Turkse rivierkreeft - 107a op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 

 
 

De Turkse rivierkreeft. Een wat vreemde eend in de bijt van Visserijdieren. Een Europese en 

Euraziatische soort die door de EU heen verhandeld mag worden. Dit in tegenstelling tot de 

Rode rivierkreeft. Rood is zeer geliefd maar mag de grens niet over naar België of Duitsland 

om daar culinair te worden benut. De Turk mag wel de grens over. 

 

De Turkse rivierkreeft wordt vooral gekweekt. Aquacultuur. Oekraïne, Rusland, Armenië, 

Turkije.. De horeca in Europa betrekt ze soms bij gebrek aan beter. Nederland heeft niet een 

echt geschikte habitat voor wilde populaties Turkse rivierkreeft. De Turk is ook nog extra 

gevoelig voor een dodelijke schimmelinfectie waar Rood, Gestreept, Geknobbeld, Gevlekt en 

Signaal nauwelijks hinder van heeft.  

 

Er is zover mij bekend geen handel in Hollandse wildvang Turkse Rivierkreeft vanuit 

Beroepsbinnenvisserij. 

 

7 Procambarus virginalis   - Marmerkreeft – 100e op de bijlage 1 Uitvoeringsregeling Visserij 

 

 
 

De Marmerkreeft. Een misschien nog wel vreemdere eend in de bijt van Visserijdieren. Is een 

diertje wat ongeslachtelijk (maagdelijk) kan voortplanten. Vrouwtjes. Kunnen als huisdiertjes 

in aquaria gevonden worden.. maar Brussel (EU) wil dit niet..  Kleine kreeftjes welke zodra 

losgelaten in vrijwel alle gevallen worden opgevreten door predatoren in het wild. 

 

Er is zover mij bekend geen enkele levensvatbare populatie van deze marmerkreeftjes in stand 

gebleven in Nederland.. maar als het anders is.. iets groter dan een Noordzeegarnaal en prima 

te consumeren.  
13 van 34 



Beroepsbinnenvisserij  
 

De Beroepsbinnenvisserij is de bedrijfstak welke visstand- en visserijbeheer pleegt. Oogsten 

naar draagkracht. De Uitvoeringsregeling Visserij bijlage 1 noemt alle soorten vis, schaal- en 

schelpdieren die onderhavig zijn. De 7 soorten rivierkreeft: Rood, Gestreept, Geknobbeld, 

Gevlekt, Signaal, Turks en Marmer zijn de schaaldiersoorten waar het in dit document over 

gaat.  

 

De Beroepsbinnenvisserij is in zwaar weer geraakt door de alsmaar verdere regulering door  

Overheden. Zowel internationaal (bijv. ICES, EU- de dwang van Brussel), nationaal, 

regionaal tot lokaal. Een wirwar aan ambtelijke spelregels. 

Het succes van de schaaldieren in de Nederlandse habitat heeft dit slechte tij enigszins doen 

keren.  

Naast de Rivierkreeft is ook de Chinese Wolhandkrab, wetenschappelijke naam Eriocheir 

Sinensis (Sinensis betekent van China afkomstig.. Americanus ziet men vanuit wetenschap 

niet terug bij de onderhavige soorten Rivierkreeft), visserijdier 108 op de Uitvoeringsregeling 

Visserij, bijlage 1 belangrijk voor de sector geworden. 

 

Gedurende mijn beroepspraktijk (25 jaar) hebben zich ruim100 enthousiaste mensen bij me 

gemeld die de intentie hadden om rivierkreeftvisser te worden. De Overheden hebben de 

reguleringen dusdanig demotiverend opgesteld dat 98% hiervan al snel inzag dat het voor hen 

niks ging worden. Een enkele diehard met hulp uit bestaande Beroepsbinnenvisserij is het 

uiteindelijk gelukt om een plekje te bemachtigen binnen de sector. Ik vind dat de Overheden 

zich dienen te beraden en de demotiverende reguleringen drastisch te gaan herzien en veel 

meer mogelijkheden moeten creëren om laagdrempeliger te kunnen gaan instromen. Dat dit 

niet ten koste mag gaan van de beheer/s functie van de beroepsbinnenvisserij acht ik legitiem. 

Om de huidige standaardeis van 250 hectare viswater plus 8500 euro jaarbesomming met een 

Assurance rapportage als start- en continuatie eis te stellen, doet afbreuk aan de beheer/s 

opdracht van het ambacht Beroepsbinnenvisserij. Kennis en kunde acht ik veel belangrijker. 

Het ambacht beroepsbinnenvisserij zit in je bloed. Dat word je niet dat ben je. Beheer/s met 

oogsten naar draagkracht.  Hierom vind ik dat de Overheden meer in moeten zetten op 

kennis en kunde en niet zoals nu, op ondeskundigheid in de vorm van macht en geld.  

 

Nieuwkomers anno nu komen vooral voort uit bestaande beroepsbinnenvisserijen. Hierom 

werken gespecialiseerde rivierkreeftvisserijen in het uitbreiden van hun visserijpercelen met 

nieuwe medewerkers die zij op moeten leiden. Nieuwe  medewerkers mogen alleen bij 

speciale aanmelding bij ‘mijn RVO’ worden ingezet om met beroepsvangtuigen te mogen 

werken. Hier vind ik ook dat de Overheid doorslaat. De sector kan dit prima zelf. Extra 

bureaucratie werkt louter demotiverend. Stop hiermee Overheid! 

 

Beroepsbinnenvisserij staat open om perceeleigenaren van dienst te zijn met de beheer/s taken 

Rivierkreeft en andere Visserijdieren. Schriftelijke Toestemming of Overeenkomst van 

huur/verhuur. Mijn opdrachtgever ‘Naturon’ kan de sleutel voor de doelmatige  aanpak zijn. 

Schade door rivierkreeft is niet nodig. Bestrijding met subsidie is volstrekte waanzin.  

Hierom de opdracht aan de Publieke en Private perceeleigenaren om aan de slag te gaan met 

de sector ‘Beroepsbinnenvisserij’. Louisiana ad Noordzee. Poldergoud. Handel & Economie. 
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Hengelsportverenigingen – Sportvisserij Nederland 
 

De Hengelsportverenigingen hebben door de jaren heen een steeds groter visserijbelang weten 

binnen te hengelen. Hun lobbywerk hebben ze uitstekend voor elkaar. Niet zelden zijn hun 

belangen dusdanig dat de Kamer voor de Binnenvisserij schurende belangen ziet en 

vervolgens Beroepsbinnenvisserij blokkeert. Onwenselijk in geval van rivierkreeftbeheer/s. 

Hengelsportverenigingen bezitten op tal van plaatsen volledige visrechten. Het uitoefenen van 

bepaalde delen in de ‘volledigheid’ in relatie tot bijvoorbeeld Rivierkreeftbeheer/s zal met 

behulp van de Beroepsbinnenvisserij dienen te gebeuren. Een Schriftelijke Toestemming is 

hiervoor dan nodig. 

 

Hengelsportverenigingen die advies vragen bij Sportvisserij Nederland zijn sceptisch en 

terughoudend. Dit vind ik ontzettend jammer. Onder de jeugd bij de Hengelsportvereniging 

stroomt ongetwijfeld visserijbloed door de aderen. De Beroepsbinnenvisserij heeft zulke 

mensen nodig. Sport en Beroep hoeft elkaar niet te bijten Samenwerking ligt naar mijn idee 

veel meer voor de hand. 

 

Op het Eiland van Dordrecht wordt een goed voorbeeld gegeven. De Hengelsportvereniging 

aldaar is niet gelieerd aan Sportvisserij Nederland. De Dordtse Hengelsportvereniging zet 

haar eigen koers uit. Dit heeft in 2019 geleid tot een samenwerking met een 

Beroepsbinnenvisserij. Rivierkreeftbeheer/s. Een goed plan wat andere 

Hengelsportverenigingen kunnen volgen. Kwestie van ook deze vereniging bevragen. 

 

Zodra Hengelsportverenigingen nauw gaan samenwerken met de juiste Beroepsbinnenvisserij 

volgen er weldra meerdere samenwerkingen. Hier ben ik van overtuigd. 

Niet te vergeten dat Rivierkreeft ook prima met de hengel kan worden gevangen. Elders is dit 

heel gewoon. Daarbij ben ik van mening dat de kreeftenkorf niet alleen voorbehouden aan de 

Beroepsbinnenvisserij hoort. Thans is dit nog wel het geval. Het ministerie van LNV doet er 

wijs aan om het actief gebruik van maximaal 2 kreeftkorven toe te staan, mits de sportvisser 

in de directe nabijheid van de kreeftenkorf aanwezig is en het Rivierkreeft-visrecht ook 

gegund is aan de sportvisserij, aldaar. Met de hengel gebeurt dit in feite ook.  

De sportvisser mag zijn rivierkreeftvangst zelf benutten maar niet in de handel brengen. 

Handel dient veilig vanuit de Beroepsbinnenvisserij te starten. Te volgen in de keten. 

Reglement voor de binnenvisserij 1985 
 
Artikel 1 

• In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

q.«kreeftenkorf»: vistuig bestaande uit een frame van kunststof of een ander niet 
vervormbaar materiaal, met een maximale afmeting van 100 cm lengte, 100 cm 

breedte en 60 cm hoogte, voorzien van een niet vervormbare omkleding, dan wel 
een omkleding van netwerk, met een open inzwemopening met een inkeling van niet 

vervormbaar materiaal met een doorsnede van minimaal 20 mm; 
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Perceeleigenaren met visrecht Rivierkreeft in Nederland 
 

De kadasterkaart van Nederland toont de (grenzen van) percelen. Het Kadaster zorgt voor een 

precieze administratie en hier kunnen ook de grenzen van iemands percelen exact bepaald 

worden. Op eigendomspercelen heersen bepaalde rechten. Het visrecht is daar een voorbeeld 

van. Er is een uitzondering inzake visrechten. Heerlijke visrechten. Oud zakelijke 

overeenkomsten gemaakt van voor het jaar 1838. Voor die tijd konden perceeleigenaren hun 

visrecht vervreemden en kunnen andere personen of groepen van personen eigenaar of 

gebruikers blijken van het visrecht en zal de huidige perceeleigenaar dit dienen te accepteren. 

Heerlijke visrechten zijn met name te vinden op de Grote rivieren.. maar ze kunnen overal 

voorkomen en ze kunnen zelfs nog opduiken indien ze ‘vergeten’ zijn. 

Maar.. het merendeel van de perceeleigenaren in gecultiveerd Nederland is tevens eigenaar 

van het visrecht hierop. De perceeleigenaar mag de visrechten verhuren aan een 

Beroepsbinnenvisserij. De Kamer voor de Binnenvisserij toetst de overeenkomst alvorens er 

visserij mag worden gepleegd. De perceeleigenaar mag ook een Schriftelijke Toestemming 

aan een Beroepsbinnenvisserij verstrekken. Ook deze toestemming moet eerst langs de Kamer 

voor de Binnenvisserij. Omdat rivierkreeft een Visserijdier is, Uitvoeringsregeling Visserij 

Bijlage 1, kunnen de perceeleigenaren gebruik maken van de Beroepsbinnenvisserij om 

rivierkreeftbeheer/s te laten plegen. 

De Kamer voor de Binnenvisserij eist een financiële toetsingsbijdrage van de indiener van het 

toetsingsverzoek. Bij de grotere perceelhouders wordt dit doorgaans niet echt bezwaarlijk 

gevonden. Maar bij de vele honderdduizenden kleine private visrechteigenaren met wat 

watergangetjes waarin rivierkreeft achter de deur, is dit een financieel en bureaucratische 

‘onmogelijkheid’. Hierom denk ik dat het ministerie van LNV extra ruimte moet creëren om 

zonder tussenkomst van de Kamer voor de Binnenvisserij een Schriftelijke Toestemming toe 

te laten staan op kleine percelen voor rivierkreeftbeheer/s door de Beroepsbinnenvisserij. 

Percelen maximale grootte 5 hectare waarin slootjes, moeras, veen/weide buiten het 

beoordelingstraject Kamer voor de Binnenvisserij kunnen blijven denk ik aan. Mijn voorstel 

hierbij is een toetsing mag, maar hoeft niet. Alleen grote waterpartijen laten toetsen door de 

Kamer voor de Binnenvisserij. Hiermee wordt veel bureaucratie weggenomen en wordt 

rivierkreeft beheer/s door Beroepsbinnenvisserij aanzienlijk effectiever, doelmatiger.  

 

Publieke en semipublieke eigenaren van percelen, zoals de Staat, Rijkswaterstaat, Provincie, 

Gemeente, Waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prorail.. de lijst is langer..  

dienen een proactief beleid te gaan voeren om de Beroepsbinnenvisserij in te zetten bij het 

beheer/s van rivierkreeft op hun percelen. Indien deze organisaties hun visrechten nog 

volledig aan zichzelf hebben gehouden op bepaalde percelen.. start dan met het aan de slag 

gaan met de Beroepsbinnenvisserij inzake rivierkreeft beheer/s. Indien deze organisaties hun 

visrechten hebben afgestaan aan derden, bijvoorbeeld aan Sportvisserij Nederland of aan een 

Hengelsportvereniging neem dan een eis in de voorwaarden op dat er voor wat betreft 

rivierkreeft beheer/s een Schriftelijke Toestemming met een Beroepsbinnenvisserij wordt 

gemaakt. 

 

Private eigenaren van percelen, zoals boeren, tuinders, burgers enzovoorts kunnen zulke 

zaken zonder extra vergaderen aanzienlijk vlotter nog opstarten.. mits zij weten bij wie ze 

hiervoor moeten aankloppen. 
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De perceeleigenaren die zorgen of angst hebben over schade door rivierkreeft, hebben 

eigenlijk zitten suffen. De Beroepsbinnenvisserij had dit kunnen voorkomen. 

 > 20 jaar geleden hebben boeren, tuinders en andere buitenlui mijn Beroepsbinnenvisserij al 

weten te vinden en ben ik aan de slag gegaan. En ja er was eerst enige extra aanpak nodig om 

bepaalde delen van de onderhavige percelen beheersbaar te krijgen. Hierna normaliseerde de 

bestanden rivierkreeft en volgde het beheer tot op de dag van vandaag. Niks zorgelijks indien 

de  Beroepsbinnenvisserij haar taak maar kan en mag uitvoeren. Aan de Overheden de 

opdracht om de bureaucratische lastendruk bij de Beroepsbinnenvisserij te verminderen. 

Handel en Economie krijgt de Overheid er voor terug!  
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Boeren, Tuinders en andere Private perceeleigenaren 
 

De private sector bezit in principe de volledige visrechten, inclusief de rechten Rivierkreeft op 

de 7 soorten die eerder zijn behandeld op hun eigen percelen. Bij verpachting van percelen 

kunnen er twee mogelijkheden zijn. Of de verpachter heeft de rechten van visserij (en jacht) 

aan zichzelf gehouden of deze rechten zijn tevens verpacht aan de pachter. In het laatste geval 

is de pachter aan zet. Let wel dit geldt alleen bij zuivere pachtovereenkomsten conform de 

Pachtwet. 

 

Het is aan deze private sector om of visrechten te verhuren of een schriftelijke toestemming te 

verlenen aan de Beroepsbinnenvisserij. Wanneer visrechten volledig met alle geoorloofde 

vistuigen aan Beroepsbinnenvisserij wordt gegund, staat er doorgaans een financiële 

vergoeding tegenover. Indien het louter om een schaaldierentoestemming gaat dan kan het 

wezen dat de toestemmingverlener een bijdrage in de beheers-fase Rivierkreeft doet. 

Beroepsbinnenvisserij zal het verdienmodel op onderhavige percelen gaan ondervinden en 

mijn aanbeveling is om de perceeleigenaar eventueel te laten meedelen in de winst op zijn 

percelen, wanneer het vruchtbare percelen blijken. In de gloriedagen van de Hollandsche 

Visscherijen was het heel gebruikelijk dat een tiende penning (10%) werd afgedragen aan de 

perceeleigenaar door een visscher.  

 

 

 

Werkwijze opstarten overeenkomst van huur/verhuur visrecht 
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Werkwijze opstarten schriftelijke toestemming visrecht 
 

 
 
Private perceeleigenaar en Beroepsbinnenvisserij ga eerst een goed gesprek met elkaar aan.  

Vervolgens  afwegingen en afspraken maken elkaar. Zet dit op papier! De professionele 

Beroepsbinnenvisserij heeft ervaring in het opstellen van dergelijke overeenkomsten. 
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Waterschappen, Gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail : 

Publieke perceeleigenaren 
 

Er geldt een terughoudend beleid door Publieke perceeleigenaren bij het inzetten van de 

Beroepsbinnenvisserij. Hopelijk draagt dit document bij aan een verandering. Publieke 

perceeleigenaren ga in gesprek met de professionele Beroepsbinnenvisserij bij Rivierkreeft 

beheer/s. Maak van de last een lust! 
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Natuurbeheerorganisaties  
 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en andere 

organisaties die het beheren van de natuur in een hoog vaandel dragen. Bij deze organisaties 

heerst ook een terughoudend beleid. Deze perceeleigenaren/perceelpachters inclusief visrecht, 

hiervan zou men verwachten dat ze als eerste met de Beroepsbinnenvisserij in gesprek gaan 

om op hun percelen het Rivierkreeft beheer/s-principe te laten uitvoeren. Merkwaardig 

genoeg is dit in de praktijk niet/nauwelijks terug te vinden. Het omdenken is nog een 

uitdaging. Beroepsbinnenvisserij houdt van uitdagingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 van 34 



Visstand Beheer Commissie (VBC) 
 

Beroepsbinnenvisserij, Sportvisserij Nederland/Hengelsportverenigingen en andere ‘natte’ 

belanghebbende partijen hebben in Nederland doorgaans zitting in dergelijke Commissies. 

Binnen deze commissies vind ik inmiddels dat het ‘iets over 5 voor twaalf’ is geworden als 

het gaat over Rivierkreeft Beheer/s door de sector Beroepsbinnenvisserij.. 

Beroepsbinnenvisserij heeft naar mijn mening nog lang niet overal en niet hard genoeg hun 

Visserijbelang op Rivierkreeft in haar Beheer/s taak door laten klinken. Leden van 

hengelsportverenigingen spreken niet zelden hun onvrede uit over rivierkreeft als 

‘klotebeesten’ nadat hun aas alweer van de haak is gesnoept. Waterschap heeft het over het 

‘Rode gevaar’ en de ‘nieuwe muskusrat’. Maar ondertussen doen ze wel de 

Beroepsbinnenvisserij buitenspel zetten. Een veel betere samenwerking (= Schriftelijke 

Toestemming of Overeenkomst Huur/Verhuur zoals de Visserijwet 1963 dit noemt) met 

Beroepsbinnenvisserij in Beheer/s van Rivierkreeft is de oplossing inzake de lastigheid die 

soms bij Rivierkreeft te vinden is. Prachtige handel en economie kan er voor terug komen. 

Op de website van Sportvisserij Nederland zegt zij nota bene zelf dat de VBC een duidelijk 

doel heeft en dat dit het bereiken van een aantrekkelijke visstand en duurzame visserij is. Klip 

en klaar. Aan de slag met Rivierkreeft door de Beroepsbinnenvisserij in Beheer/s en stoppen 

met de zinloze verkwisting van subsidiegelden in onderzoeken en werken met 

programmamakers in Bestrijding.  
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Handel en Economie in Hollandse Wildvang Rivierkreeft 
 
In 20-25 jaar is er flink wat veranderd. Als pionier met handel in de Hollandse rivierkreeft heb 

ik ervaren dat de autochtone Nederlander van het type “wat een boer niet kent dat vreet ie 

niet” is.  

Ik had de naïeve gedachte, iets wat ongekend populair elders in de wereld is; Zweden, USA, 

China, Oekraïne enzovoorts dan is deze handel een volle bingokaart. Het werd een zoektocht 

met vallen en opstaan. 

Met de opkomst van het digitale tijdperk online, bleek het vinden naar afnemers van 

Hollandse Wildvang Rivierkreeft veel gemakkelijker te worden. Na intreden van dit digitale 

tijdperk online bleek mijn oogst van zo’n 2.500 – 3.000 kilo per seizoen niet voldoende om 

aan de marktvraag te voldoen. De binnenlandse vraag naar schone (gewassen) levende 

rivierkreeft groeide snel. Op zoek gegaan naar collega’s Beroepsbinnenvisserij die zich op 

rivierkreeft toelegden. Partijtjes rivierkreeft opgekocht. Er ontstond concurrentie in handel.  

Mijn opdrachtgever ‘Naturon’, een professionele  Beroepsbinnenvisserij en 

rivierkreefthandelaar in de keten van visser tot het bord. Een marktleider die alle facetten 

tussen oogst, kwaliteitsbewaking en afzet beheerst.  

Maar.. ook anderen Beroepsbinnenvisserij die zelf handel in rivierkreeft zijn gaan doen en 

meerdere gespecialiseerde (rivierkreeft)handelaren, ze zijn allemaal te vinden in het 

Nederlandse veld van koopmannen en –vrouwen.  

 

Wat de exacte totaalomzet van alle marktpartijen die mee doen in de sector Hollandse 

Wildvang Rivierkreeft is, heb ik niet volledig helder kunnen krijgen. Een ruwe schatting:  

20.000 – 25.000  kilo in 2021. De binnenlandse markt lijkt rijp om > 200.000 kilo per jaar aan 

te kunnen. Export naar België en Duitsland, wat nu met de meeste wildvang niet mag van de 

EU, zal dit getal nog veel verder kunnen doen laten stijgen. Of het Nederlandse binnenwater 

daar wel voldoende kwalitatieve rivierkreeft beschikbaar voor heeft, betwijfel ik..  

De conclusie durf ik wel aan, dat zodra alle partijen inzetten op de acceptatie van beheer/s 

Hollandse Rivierkreeft en de Beroepsbinnenvisserij en Handel hun ondernemerschap mogen 

uitoefenen zonder al te veel beperkingen, de Hollandse Rivierkreeft als gewenst, ingeburgerd 

zal zijn beschouwd. 

 

De prijzen voor ‘Fieldrun’- rivierkreeft (= ongesorteerde, ongewassen direct uit de 

vangmiddelen komende rivierkreeft = Mudbugs) tot gesorteerde, gewassen op soort en maat 

geselecteerde kwaliteit voor de eindgebruiker lopen thans op tot  20 a 25 euro per kilo. 

Kwaliteit (rivier)kreeft is culinair gezien bijzonder waardevol. 

 

Er geldt een registratieplicht bij alle vis/visserij-professionals. De Beroepsbinnenvisserij en 

handelaar in rivierkreeft moet in het traject van visserij met herkomst van de vangst tot het 

eindstation = het bord, hun deel hierin kunnen aantonen. Volksgezondheid vraagt hier om.  

 

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt de kwaliteit van de Hollandse 

Wildvang Rivierkreeft in de gaten. Beroepsbinnenvisserij en de partijen verderop in de keten 

moeten meewerken bij controles. Dit acht ik een goede zaak en zal positief werken op de 

geleverde kwaliteit van de Hollandse Wildvang Rivierkreeft. 
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Er ligt een gouden kans in met name de Hollandse veenweide gebieden. Een 

miljoeneneconomie. Een economie die nu nog bedreigd wordt door  

bestrijdingsprogrammamakers = Anti-economie. Compleet van de pot..  zijn ze, vind ik.  

 

Overheid stop met het faciliteren van deze dwaasheid van bestrijding en zet volledig in 

op de Beroepsbinnenvisserij en het benutten van dit fantastische poldergoud.  
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Slotwoord 

 
Om te beginnen wil ik Naturon (Matthijs Makop) bedanken voor de opdracht. In 25 jaar 

Rivierkreeftvisserij en -handel heb ik de dreiging van gesubsidieerde 

bestrijdingsprogrammamakers alsmaar zien toenemen. Het ontbreekt aan tijd en energie om 

naast de 24/7 vol passie in Beroepsbinnenvisserij bezig te zijn, ook de dreigingen 24/7 aan te 

pakken. Na 25 jaar is door persoonlijke omstandigheden een stap teruggedaan in het fysieke 

onderdeel. De passie blijft. Visser word je niet, dat ben je! Iets meer tijd om wat schrijfwerk 

te doen en dit gaf de gelegenheid om ja tegen de vraag om tegengeluid te produceren, te 

zeggen. 

 

Helaas is er geen sterke bedrijfsvereniging voor de sector Beroepsbinnenvisserij. De opdracht 

die Naturon aan mij heeft gegeven, had binnen een sterke bedrijfsvereniging ongetwijfeld al 

lang plaatsgevonden. Praktijkkennis Rivierkreeft is er nauwelijks bij de huidige 

bedrijfsvereniging. Juridische knowhow en lobbyspecialisten binnen een sterke 

bedrijfsvereniging hadden de dreigingen van de bestrijdingsprogrammamakers in de kiem 

kunnen en moeten smoren.  

Hopelijk ontstaan er door de grote kans die Hollandse Wildvang Rivierkreeft in zich heeft, 

nieuwe inzichten en kan er een snel groeiende bedrijfstak binnen de Beroepsbinnenvisserij 

plaats gaan vinden. De neuzen van de belanghebbenden (Perceeleigenaren, Overheden,  maar 

ook sommige Beroepsbinnenvisserij hoor.. (..zij die zich inlaten met 

bestrijdingsprogrammamakers en ander niet-beroepsbinnenvisserij gedrag in beheer/s en 

maar blijven mee wauwelen in bestrijding, zijn in mijn beleving geen vissers.. zij zijn uiterst 

schadelijk voor het aanzien van de sector Beroepsbinnenvisserij),  zullen wel dezelfde 

richting op moeten. Een sterkere bedrijfsvereniging lukt dan misschien ook nog eens op 

termijn voor de al veel te vaak geplaagde sector Beroepsbinnenvisserij.  

 

Ik dank de vele anderen die direct en indirect hebben bijgedragen aan dit document, zonder 

namen te noemen en hoop ze bij gelegenheid onder het genot van.. te zien en te spreken over 

deze fascinerende tak van visserij en handel. 

 

 

Andre Blokland, Gorinchem – september 2022 

 

PS tijdens de opmaak van dit kennisdocument komt de EU  op 2 augustus 2022 met een 

nieuwe Unielijst invasieve exoten.. met hierop een extra rampdiertje te weten de Roestbruine 

Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius Rusticus). De NVWA heeft op een document 17 juli 2022 

de ‘rampspoed’ aangeduid met: Amerikaanse rivierkreeft in delen van Noord Amerika 

geïntroduceerd..  kan onrust veroorzaken bij mensen.. kan schade opleveren bij commerciële 

binnenvisserij.. geen waarnemingen tot dusver.. maar gelet op het warmer wordende klimaat 

kan deze soort zich over heel de EU verspreiden.. Mijn aanbeveling aan het ministerie van 

LNV: Kom onder die enorme roestbruine steen vandaan en hou je bezig met echte van belang 

zijnde zaken. 

en.. er is een populatie Marmerkreeft ontdekt in de Hatertse en Overasseltse vennen (Nabij 

Nijmegen). Ecologen (van RAVON) schreeuwen van een ramp.. de Beroepsbinnenvisserij is 

niet ingezet.. dit is in feite de grootste ramp (het verzuimen om de professional in te zetten)  
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Contactgegevens, Toelichtingen en Aanbevelingen 

 
Opsteller van dit document 

 

Andre Blokland (59 jaar) – Gorinchem 

E info@fuiken.nl T 0654743407 

25 jaar praktijk ervaring in Beroepsbinnenvisserij – Handel - Hollandse Wildvang 

Rivierkreeft 

 
Opdrachtgever voor dit document 

 

Naturon Beroepsbinnenvisserij en Handel in Visserijdieren 
Gevestigd Pauwtjesmolen 35 te Hardinxveld-Giessendam 

Matthijs Makop 

W www.naturon.nl E info@naturon.nl T 0640945844 

 

Perceeleigenaren die aan de slag willen met Rivierkreeft in beheer/s met hulp van de 

Beroepsbinnenvisserij Naturon; neem contact op door een contactverzoekbericht met 

uw vragen/wensen te sturen op info@naturon.nl Er wordt daarna spoedig met U contact 

gezocht om uw verzoek door te bespreken en hopelijk dat er een mooie samenwerking 

kan volgen. 

 

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
 

Beroepsbinnenvisserij heeft te maken met nationale wet- en regelgeving en dit vindt plaats op 

dit ministerie. Voorstel tot regeldrukvermindering is wat dit ministerie zelf vraagt. Dit 

document ‘smeekt’ op meerdere punten om regeldrukvermindering. 

 

W  www.rijksoverheid.nl   E                        T 0703798911 

Bezuidenhoutseweg 73,  2594 AC Den Haag 

Postbus 20401,  2500 EK Den Haag Agroloket 

 

Aanbeveling aan LNV is om de regeldruk omtrent beheer/s Rivierkreeft voor de 

sectoren Beroepsbinnenvisserij & Handel fors te verminderen en drang uit te oefenen op 

de andere publieke organisaties om vooral de beheer/s taken Rivierkreeft uit te laten 

voeren door de Beroepsbinnenvisserij. De heilloze weg van bestrijding Rivierkreeft te 

verlaten en hiervoor geen financiële en, of andere steun te verlenen. Volledig inzetten op 

Beheer/s Rivierkreeft met Handel en Economie als beloning.  Het uitdragen van de 

boodschap van Last naar Lust! 

 

De aanbevelingen met prioriteit tot regeldrukvermindering en regelverbetering: 

 

1: Dwang opleggen aan de Publieke perceeleigenaren om Rivierkreeftbeheer/s aan ter 

zake kundige Beroepsbinnenvisserij uit te besteden door middel van Schriftelijke 

Toestemming of Verhuur Schaaldiervisserij. 
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2: Ontheffing verlenen aan de Rivierkreeftbeheer/s visserij om met behulp van 

(aal)vistuigen jaar rond te mogen werken  (pagina 5) 

 

3: Kamer voor de Binnenvisserij instructie geven dat Rivierkreeftbeheer/s visserij een 

prioriteit geniet en dat ter zake kundige Beroepsbinnenvisserij niet geblokkeerd mag 

worden bij mogelijke schurende gevallen. (pagina 8) 

 

4: 5 Hectare regeling zonder bemoeienis Kamer voor de Binnenvisserij voor soepele 

aanpak Rivierkreeftbeheer/s door ter zake kundige Beroepsbinnenvisserij (pagina 16) 

 

5: Opheffen van demotiverende beroepseisen en deze vervangen door vaardigheden van 

kennis en kunde (pagina 14) 

 

6: De NL Overheid die zich actief gaat inzetten om de export van levende Hollandse 

kwaliteit rivierkreeft geoogst door de ter zake kundige Nederlandse 

Beroepsbinnenvisserij binnen de EU gaat realiseren door middel van passende regels 

(pagina 23) 

 

 

Kamer voor de Binnenvisserij (Kabivi) 
 

W  www.kamervoordebinnenvisserij.nl  E kabivi@rvo.nl T 0880429931  

Postbus 2, 8000 AA  Zwolle 
 

Aanbeveling aan de Kamer voor de Binnenvisserij is om Rivierkreeft beheer/s door 

Beroepsbinnenvisserij primair als leidend in haar beleid op te nemen, waarmee een 

belemmerde factor voor het beheer/s wordt weggenomen! 

 

 
Land- en Tuinbouw organisatie (LTO) Nederland 
 
LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO 

Nederland behartigt de belangen van circa 35.000 leden. 
 

W www.lto.nl             E                T 0703382700   

Bezuidenhoutseweg 105-113,  2594 AC  Den Haag 

 

Aanbeveling aan LTO Nederland om haar belangenbehartiging inzake 

Rivierkreeftbeheer/s door Beroepsbinnenvisserij aan haar  leden actief op te gaan 

schalen. Volledig inzetten op Beheer/s Rivierkreeft met Handel en Economie als 

beloning.  Het uitdragen van de boodschap van Last naar Lust! 

 
Unie van Waterschappen (UVW) 
 

De Unie van Waterschappen is de overkoepelende vereniging van alle 21 waterschappen in 

Nederland. 
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W www.unievanwaterschappen.nl E info@uvw.nl T 0703519751 

Koningskade 40,  2596 AA Den Haag 

Postbus 93218, 2509 AE Den Haag 

Aanbeveling aan deze Unie is hun 21 leden proactief aan te sporen inzake Beheer/s 

Rivierkreeft door de Beroepsbinnenvisserij. Hun leden aanbevelen om 

Rivierkreeftbeheer/s met inzet van de Beroepsbinnenvisserij gaan doen en acuut stoppen 

met de heilloze en geld verspillende bestrijdingsprogramma’s! 

 

 

 

 

 

De 8 gebieden waar Rivierkreeftbeheer/s door de Beroepsbinnenvisserij nodig is, voor zowel 

de private perceeleigenaren als de publieke eigenaren zijn hierna uiteengezet met toelichting. 

Dit wil niet zeggen dat in de werkgebieden van de andere waterschappen geen aanpak door de 

Beroepsbinnenvisserij nodig is. Het ontbreekt mij op dit moment aan voldoende kennis 

binnen die 13 gebieden.  
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Waterschap Rivierenland (WSRL) - 15  
 

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland ligt tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot 

aan Kinderdijk. Met aan de noordgrens de Nederrijn en de Lek en aan de zuidgrens de Maas. Ook de 

Waal stroomt door het gebied van Waterschap Rivierenland, net zoals de Linge. Ook de Biesbosch ligt 

in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. 

 

W www.waterschaprivierenland.nl E info@wsrl.nl T 0344649090 

De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 

Postbus 599, 4000 AN Tiel 

 

Met name in het westelijk deel veen/weide/klei van dit gebied komen fraaie, doch soms lastige 

bestanden aan rivierkreeft voor. Aan WSRL het verzoek te stoppen met zinloze, 

geldverslindende bestrijding- en onderzoekprogramma’s en actief in te zetten op  

Beroepsbinnenvisserij. Rivierkreeftbeheer/s visserij door de sector Beroepsbinnenvisserij is de 

juiste weg!  
 

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) - 9 
 

Het werkgebied van Waterschap Hollandse Delta ligt op de Zuid-Hollandse Eilanden. 

Eiland van Dordrecht, IJsselmonde, Rozenburg, Hoekse Waard, Voorne Putten en Goeree 

Overflakkee. 

 

W www.wshd.nl E info@wshd.nl T 09002005005 

Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk 

Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk 

 

Met name in het oostelijk deel (Eiland van Dordrecht waar sinds 2019 Beroepsbinnenvisserij de 

beheer/s taak Rivierkreeft – met succes- uitoefent) van dit gebied komen fraaie bestanden aan 

rivierkreeft voor. Aan WSHD het verzoek om zich actief in te zetten voor Beroepsbinnenvisserij. 

Rivierkreeftbeheer/s visserij door de sector Beroepsbinnenvisserij is de juiste weg! 

Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-betaler zinloos veel geld kost buiten de 

deur houden! 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) - 18 

 
Het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt in Midden-Nederland; zuidelijk 

deel van de provincie Utrecht en een klein deel Zuid-Holland. Gemeentes Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven-Reeuwijk, Bunnik, De Bilt, Houten, Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 

Nieuwkoop, Oudewater, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, 

Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.  

 

W www.hdsr.nl   E post@hdsr.nl   T 0306345700 

Poldermolen 2,  3994 DD Houten 

Postbus 550, 3990 GJ Houten 

 

In het veen/weide deel, oostelijk van de stad Utrecht leven fraaie bestanden Rivierkreeft die 

lastig kunnen zijn. Westelijk van de stad Utrecht vooral op klei is ook rivierkreeft te vinden. 

HDSR is terughoudend/anti inzake Beroepsbinnenvisserij. De aanbeveling aan HDSR om een 

actief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. 

Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-betaler zinloos veel geld kost buiten de 

deur houden! 
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Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) - 17 

 
Het werkgebied 35.108 hectare van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard strekt 

zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven, Krimpen aan de IJssel en Zoetermeer. Een 9-tal gemeenten 

waarvan een aantal gedeeltelijk. 

 

W www.schielandendekrimpenerwaard.nl   E info@hhsk.nl   T 0104537200 

Maasboulevard 123,  3063 GK Rotterdam 

Postbus 4059,  3006 AB Rotterdam 

 

In dit veelal uit veen/weide bestaande gebied leven fraaie bestanden Rivierkreeft die lastig 

kunnen zijn. Het werkgebied van HHSK is een eldorado voor Rivierkreeft met heel veel potentie 

voor de Beroepsbinnenvisserij met beheer/s taak Rivierkreeft.  
 

De aanbeveling aan HHSK is om een proactief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de 

Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-

betaler zinloos veel geld kost buiten de deur houden! 

 

Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) - 4 

 

Het werkgebied van Hoogheemraadschap van Delfland strekt zich uit tussen de kustlijn Noordzee van 

Den Haag tot Hoek van Holland landinwaarts oostelijk tot Leidschendam, Berkel en Rodenrijs, 

Rotterdam.  

 

W www.hhdelfland.nl  E loket@hhdelfland.nl T 0152608108 

Phoenixstraat 32,  2611 AL Delft 

Postbus 3061,  2601 DB Delft 

 

In het uit klei/veen/weide bestaande gebied leven fraaie bestanden Rivierkreeft die lastig kunnen 

zijn. Het werkgebied van HHD is een fraaie omgeving voor Rivierkreeft met veel potentie voor 

de Beroepsbinnenvisserij met beheer/s taak Rivierkreeft. De aanbeveling aan HHD is om een 

proactief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. 

Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-betaler zinloos veel geld kost buiten de 

deur houden! 

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) - 2 
 

Het werkgebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevindt zich deels in Noord-Holland, Utrecht 

en een klein stukje Zuid-Holland. Gemeenten, sommige deels die onder dit waterschap van zijn: 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Weesp, Gooise 

Meren, Blaricum, Huizen, Laren, Aalsmeer, Uithoorn, Wijdemeren, Ronde Venen, Stichtse Vecht, 

Nieuwkoop, De Bilt, Utrecht. 

 

W www.agv.nl   E             T 09009394 

Korte Ouderkerkerdijk 7,  1096 AC  Amsterdam 

Postbus 94370,  1090 GJ  Amsterdam 

 

In het uit klei/veen/weide bestaande gebied leven fraaie bestanden Rivierkreeft die lastig kunnen 

zijn. Het werkgebied van AGV is een fraaie omgeving voor Rivierkreeft met veel potentie voor 

de Beroepsbinnenvisserij met beheer/s taak Rivierkreeft. De aanbeveling aan AGV is om een 

proactief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. 

Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-betaler zinloos veel geld kost buiten de 

deur houden! 
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Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) – 14 

 
Het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland bevindt zich deel in Zuid-Holland en Noord-

Holland. De westelijke grens, de kustlijn tussen de plaatsen Wassenaar en IJmuiden. De grotere 

gemeenten die soms deels vallen onder Hoogheemraadschap van Rijnland zijn Haarlem, Hoofddorp, 

Amstelveen, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda. 

 

W  www.rijnland.net  E post@rijnland.nl  T 0713063063 

Archimedesweg 1,  2333 CM  Leiden 

 

In het uit klei/veen/weide bestaande gebied leven fraaie bestanden Rivierkreeft die lastig kunnen 

zijn. Het werkgebied van Rijnland is een fraaie omgeving voor Rivierkreeft met veel potentie 

voor de Beroepsbinnenvisserij met beheer/s taak Rivierkreeft.  
 

De aanbeveling aan Rijnland is om een proactief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de 

Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-

betaler zinloos veel geld kost buiten de deur houden! 

 
 

Waterschap Brabantse Delta (WBD)- 3 

 
Het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat 

ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer 

en Bergsche Maas. Bodemhoogte varieert tussen -2.38 tot + 40.09 N.A.P. 

 

W www.brabantsedelta.nl   E         T  0765641000 

Bouvignelaan 5,  4836 AA  Breda 

Postbus 5520,   4801 DZ  Breda 

 

Met name in het Noordwestelijk uit klei bestaande gebied leven bestanden Rivierkreeft. Bekend 

is verder dat de Signaalkreeft zich in beeksystemen (Oude Leie) gevestigd heeft.  De aanbeveling 

aan WBD is om een proactief beheer/s Rivierkreeft beleid met inzet van de 

Beroepsbinnenvisserij te gaan voeren. Bestrijdingsprogrammamakers die de belasting/heffing-

betaler zinloos veel geld kost buiten de deur houden! 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en 

de overzeese gebieden. Nederland telt 344 gemeenten, sinds 24 maart 2022. 

De VNG is een besloten vereniging en neemt alleen vragen van haar leden, de gemeenten, in 

behandeling. De VNG heeft geen publieksvoorlichtingsfunctie. De Rijksoverheid is het 

aanspreekpunt voor niet-leden. 

 

W www.vng.nl    E          T 

Nassaulaan 12,  2514 JS  Den Haag 

Postbus 30435,  2500 GK  Den Haag  

 

Rijksoverheid is het aanspreekpunt om gemeenten extra te motiveren om op haar 

gemeentelijke percelen Rivierkreeftbeheer/s te laten uitvoeren door 

Beroepsbinnenvisserij. Gemeenten gelegen binnen de behandelde Waterschappen met 

eigen natte percelen doen er verstandig aan om de Beroepsbinnenvisserij in te zetten bij 

nog niet vergunde percelen of indien Hengelsportverenigingen de rechten bezitten, deze 
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verenigingen aan te sporen om tot Schriftelijke Toestemming verlening over te gaan aan 

de Beroepsbinnenvisserij. Regelmatig zijn er berichten dat een Gemeente onderzoek laat 

doen naar Rivierkreeft. Onderzoekbureaus die op de stoel gaan zitten van de 

beroepsbinnenvisserij. Een heil- en zinloze weg. Zonde van het belastinggeld. 

 

 

Rijkswaterstaat (RWS) 
 

Rijkswaterstaat (RWS) valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Voor de uitoefening van de primaire taken heeft Rijkswaterstaat gronden, gebouwen en water 

in eigendom en beheer. Ondernemers, organisaties of collega overheden kunnen hiervan ook 

gebruik maken om initiatieven te realiseren. 

 

W  www.rijkswaterstaat.nl      E                  T   0800-8002 

Postbus 2232,  3500  GE Utrecht 

RWS geeft aan ondernemers aan om op haar percelen initiatieven te realiseren. Het is 

aan de Beroepsbinnenvisserij om haar boodschap inzake Rivierkreeft beheer/s door de 

beroepsbinnenvisserij professioneel uit te dragen. RWS doet zelf niet de verhuur. Dit is 

uitbesteed aan Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 

1400, of via de website van RVB www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

ProRail 
 

Railinfratrust BV is het bedrijf (eigendom van de Nederlandse Staat) dat in juridische zin 

eigenaar is van het overgrote deel van de spoorweginfrastructuur. Dochteronderneming 

ProRail BV is de economisch eigenaar van het spoorwegnet.  

 

W  www.prorail.nl       E                  T   0882317104 

Moreelsepark 3,  3511 EP  Utrecht 

 

Prorail heeft langs haar spoorwegennet vele watergangen. Met name in de genoemde 

waterschappen kunnen er zorgkwesties Rivierkreeft zijn. Het inzetten van de 

professionele Beroepsbinnenvisserij in beheer/s Rivierkreeft is de beste aanpak in het 

strijdplan van Last naar Lust. 

 

Staatsbosbeheer (SBB) 
 
Staatsbosbeheer (SBB) beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we 

beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.  

 

W www.staatsbosbeheer.nl   E   info@staatsbosbeheer.nl   T  0306926111 

Postbus 2,  3800 AA  Amersfoort 

Smallepad 5,  3811 MG  Amersfoort 

 

SBB; Rivierkreeft die we samen en voor anderen duurzaam benutten. Deze slogan past 

keurig binnen de beheer/s taak die de Beroepsbinnenvisserij uitdraagt. Naar  
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draagkracht oogsten en voor wat betreft de Beheer/s taak Rivierkreeft van visser tot 

bord. Hoe kan het dat SBB terughoudend/anti is met het inzetten van de 

gespecialiseerde Beroepsbinnenvisserij? SBB schrijft op haar website letterlijk: SBB 

heeft een brede maatschappelijke rol en is in dit opzicht geen 

natuurbeschermingsorganisatie pur sang maar eerder te karakteriseren als een groen 

nutsbedrijf.  De aanbeveling aan SBB: zet de Beroepsbinnenvisserij in voor de beheer/s 

taak Rivierkreeft! 

 

 

Natuurmonumenten (NM) 
 

Natuurmonumenten (NM) is een vereniging voor mensen met hart voor de natuur. NM bezit 

en beheert > 110.000 hectare Nederland. Circa 320 gebieden. 

  

Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te 

eisen, te verzorgen en te beschermen. De natuur is er voor ons allemaal. 

 

W: www.natuurmonumenten.nl    E          T  0334797000 

Postbus 2166,  3800 CD   Amersfoort 

Stationsplein 1,  3818 LE   Amersfoort 

 

NM voert een terughoudend/anti beleid inzake Rivierkreeft beheer/s door de 

Beroepsbinnenvisserij. De teksten op de website van NM roept het beeld op dat NM juist 

wil beheren. In met name Rivierkreeft beheer/s mag verwacht worden dat NM juist de 

samenwerking met de Beroepsbinnenvisserij zoekt. Beleid maken met 

bestrijdingsprogrammamakers is een heil- en kansloze weg met nodeloos geld 

verkwisten. Leden van NM verdienen beter! Beheer/s door Beroepsbinnenvisserij. Van 

last naar lust. 

 
Stichting Zuid-Hollands Landschap (ZHL) 

 
Stichting Zuid-Hollands Landschap (ZHL) zet zich in voor de natuur in de drukste provincie 

van Nederland. Circa 65 medewerkers doen dit ‘voor de natuur en jou’ en dit al vanaf 1934. 

ZHL onderhoudt circa 4700 hectare natuur, verdeeld over circa 120 natuurgebieden in Zuid-

Holland. ZHL kan dit niet alleen. Nauwe samenwerking om de natuur te beschermen is 

hiervoor nodig. 

 

W  www.stichtingzuidhollandslandschap.nl   E  info@zhl.nl   T  0102722222 

Olaf Palmestraat 18,  2616  LR  Delft 

 
Hoe staat ZHL in Rivierkreeft beheer/s door de Beroepsbinnenvisserij? In hoeverre gaat 

ZHL in haar te onderhouden natuurgebieden over de visrechten? Is er sprake van 

zuivere pacht inclusief jacht- en visrecht? Hoe is dit allemaal geregeld in haar te 

onderhouden natuurgebieden? 

De teksten op de website van ZHL roept het beeld op dat ZHL natuur wil beschermen. 

In met name Rivierkreeft beheer/s mag verwacht worden dat ZHL de samenwerking 

met de Beroepsbinnenvisserij zoekt. Moet dit wel juridisch op een juiste wijze zijn 

gericht. Beheer/s door Beroepsbinnenvisserij. Van last naar lust. 
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Sportvisserij Nederland (SN) 

 
Sportvisserij Nederland (SN) is (2021) een vereniging die via 7 regionale federaties met 737 

hengelsportverenigingen 658.431 aangesloten leden heeft. Via een VISpas hebben deze leden 

toegang op alle ingebrachte wateren vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

VISwateren. De hengel is hét sportartikel waarmee de leden vissen. 

 

W www.sportvisserijnederland.nl         E info@sportvisserijnederland.nl         T 0306058400 

Leyenseweg 115,   3721 BC  Bilthoven 

Postbus 162,   3720 AD  Bilthoven 

 

Hoe staat SN in Rivierkreeft beheer/s door de Beroepsbinnenvisserij?  

Hoe staat SN in Rivierkreeft hengelsport ontwikkeling? 

Hoe staat SN in het idee om op haar wateren en, of de wateren van haar 737 

hengelsportverenigingen “inclusief schaaldierrechten” om de Kreeftenkorf  (zie pagina 

15) toe te voegen als sportartikel?  

SN heeft haar lobbywerk op orde en beheert een enorm areaal aan viswater. 

Onduidelijk in het geheel is hoeveel volledige rechten SN onder zich heeft en in hoeverre 

de hengelsportverenigingen volledige rechten aan zichzelf houden.  

Dat Rivierkreeft beheer/s in goed overleg met behulp van de professionele 

Beroepsbinnenvisserij kan bewijst de hengelsport op Dordrecht. Hierom de aanbeveling 

aan SN om een samenwerkingskoers uit te gaan zetten met de gespecialiseerde 

Rivierkreeft beheer/s Beroepsvisserij. Van Last naar Lust op tal van fronten! 
 

 

Verenigde Hengelsport Regio Dordt (VHRD) 
 

Verenigde Hengelsport Regio Dortdt (VHRD) is opgericht 1 december 2018. Met voorzitter 

John Lubbers wordt een actief beleid hengelsport voor de leden met beheer(s)visserij 

Rivierkreeft door beroepsbinnenvisserij Naturon gevoerd. Viswateren rond en in Dordrecht 

zijn onderhavig. 

 

W www.vhrd.nl                                           E                                            T  

Bezoekadres  Kaptijnweg 133, 3381 EG  Dordrecht 

Postadres Burg de Roosstraat 14, 3319 CC  Dordrecht 

 

VHRD is een voorbeeld hoe hengelsport naast/tussen de beroepsbinnenvisserij kan staan 

met samenwerkingen in beheer en beheers van bijvoorbeeld Rivierkreeft. Laat de rest 

van Nederland hier snel een voorbeeld aan nemen! Zodat van de Rivierkreeft indien 

lastig.. het weldra een lustig zal worden. 
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