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EERSTE GEKWEEKTE RIVIERKREEFTEN UITGEZET

Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de
Nederlandse natuur. Op 11 mei lieten de Arnhemse wethouder Ine
van Burgsteden en boswachter Ben
Oosting 109 kreeften vrij in een
Arnhemse vijver. Alterra-ecoloog
Fabrice Ottburg werkt sinds enkele
jaren samen met het Geldersch
Landschap & Kasteelen aan een
reddingsprogramma om het dier
te behouden voor Nederland.
De Europese rivierkreeft kwam
tot voor kort nog slechts voor in één
Nederlandse vijver en het leek
slechts een kwestie van tijd tot de
soort uit ons land zou verdwijnen.
Dat staat in scherp contrast met de
jaren vijftig, toen de Europese rivierkreeft in groten getale in Nederlandse beken, rivieren en meren voorkwam. Kanalisatie van beekjes, introductie van de invasieve Amerikaanse rivierkreeft en oprukkende
kreeftenpest bleken desastreus.
In 2012 werd ingegrepen. Uit de
laatste populatie werden tien exemplaren gevangen (zes vrouwtjes, vier
mannetjes) die zich in gevangen-
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• Kweekprogramma moet
Europese rivierkreeft
behouden voor Nederland.
• Kreeftenpest vormt nog
steeds een grote bedreiging.

Onder grote belangstelling worden rivierkreeftjes uitgezet in een Arnhemse vijver.

schap mochten voortplanten. Om
de kans op een succesvolle uitzetting te vergroten, streeft Ottburg ernaar dit onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden te doen. De
eieren worden niet kunstmatig uitgebroed, de kreeften moeten onderling concurreren en leven in een zo
natuurlijk mogelijk milieu. Dit
moet wel veilig gebeuren, dus worden roofdieren weggehouden.
Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn

inmiddels weggenomen. Zo is ons
water schoner en wordt er minder
gekanaliseerd. De kreeftenpest,
waar alleen de Amerikaanse rivierkreeft immuun voor is, blijft een
groot probleem. ‘We zijn wel bezig
met een resistente lijn’, zegt
Ottburg. ‘Maar dat is niet iets wat je
een-twee-drie hebt. Dat kan nog wel
twintig jaar duren.’
Stilzitten was echter geen optie
meer; een leefgebied van twee vijvers is te kwetsbaar. Om te bescher-

men tegen calamiteiten worden de
komende jaren rivierkreeften op
tien geïsoleerde plekken uitgezet.
Ottburg wil de Europese rivierkreeft
ook weer introduceren in twee beeksystemen. Na de uitzetting blijft
aandacht noodzakelijk. Zo moeten
voortdurend exemplaren worden
bijgezet om te zorgen dat niet alle
dieren dezelfde leeftijd hebben.
Ook moet worden gemonitord of
uitgezette rivierkreeften overleven
en zich weer voortplanten. RR

AANTAL ZWERFKATTEN IN NEDERLAND BLIJFT ONDUIDELIJK
• Grote verschillen in cijfers
• Centrale registratie
noodzakelijk

Nederland telt minimaal 135.000
zwerfkatten. Dat is een schatting
op basis van een inventarisatie die
de Wetenschapswinkel van Wageningen UR deed voor het Stray Animal Foundation Platform. Het totale aantal zwerfkatten in Nederland is moeilijk te achterhalen,
constateert de Wetenschapswinkel
in het rapport ‘Als de kat van huis
is’, een inventarisatie van het aan-

tal zwerfkatten in Nederland. Doel
van het onderzoek, uitgevoerd
door Wageningse studenten, was
onder meer om de omvang van het
zwerfkattenprobleem vast te stellen, maar dat is niet echt gelukt.
‘Het bleek lastiger om cijfers bij elkaar te krijgen dan we dachten’,
zegt onderzoekbegeleider Francesca Neijenhuis van Livestock Research.
Per jaar worden er zo’n 37.000
zwerfkatten (op)gevangen door 78
organisaties die het enquêteformulier van de onderzoekers invulden.
Dat is slechts de helft van de benaderde katten(op)vangorganisaties.

Daarmee zou de opvang op ruim
67.000 katten per jaar komen. In dat
aantal ontbreken wilde katten die
eerder zijn gevangen en gecastreerd, want die worden weer teruggezet.
Er zijn nog twee redenen waarom het aantal zwerfkatten wordt onderschat, stelt Nijenhuis. In de stad
zijn zwerfkatten lastig te onderscheiden van huiskatten en in het
landelijk gebied wordt hun aantal al
snel onderschat omdat je ze overdag weinig ziet. Volgens literatuuronderzoek leven in Nederland tussen de 135.000 en 1,2 miljoen zwerfkatten, meldt het onderzoeksrap-

port. Door die enorme onzekerheidsmarge hebben die cijfers
weinig waarde. Maar de onderzoekers durven wel de schatting aan dat
er zeker 135.000 zwerfkatten rondlopen in Nederland.
Hoeveel dakloze katten er ook
zijn, de aanbevelingen van het rapport staan overeind. De tientallen
organisaties die zich bezighouden
met de opvang van zwerfkatten
moeten meer samenwerken, wat
moet resulteren in een centrale registratie. We kunnen dan beter zicht
krijgen op de effectiviteit van maatregelen om het aantal zwervers te
verminderen, zegt Neijenhuis. AS
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