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Noord-Holland

Het is de ’Jaws’ van Langedijk: de
gevlekte Amerikaans rivierkreeft.
Schrik van de tuinders. Ooit ont-
snapt uit een tuincentrum, of in de
sloot gekieperd door een verzame-
laar die er klaar mee was. En nu een
plaag. Hij leeft van waterplanten,
kikkerdril en salamandereitjes en
verstoort daarmee de natuurlijke
leefomgeving voor vissen en water-
vogels. En hij graaft graag in eilan-
doevers, waardoor per boot aange-
voerde landbouwwerktuigen kun-

nen wegzakken. Allemaal slecht
nieuws.
De snelste remedie, hardhouten be-
schoeiing om alle eilanden in het ge-
bied, is een utopie ,,Dan kom je op
vijftig kilometer hardhout als je uit-
gaat van 250 eilanden. Ga er maar
aanstaan’’, zegt voorzitter Gerrit Ar-
kesteijn van de stichting Veldzorg
Oosterdel, die het gebied beheert.
Hij voegt daar direct aan toe dat hij
zelf tegenstander is van beschoei-
ing. Niet alleen vanwege het geld -
dat er niet is - (’we hebben een be-
heersvergoeding van 17.000 euro per
jaar’) maar vooral omdat de eilan-
den al 850 jaar zonder beschoeiing
overleven. ,,Het zou een aantasting
zijn van het gebied. Alsof je de Ruı�-
nekerk in Bergen zou voorzien van
een stevige pleisterlaag en grote
plastic goten.’’ 
En daarom is hij blij met Rinke Blok
uit Enkhuizen, de beroepsvisser die
vorige maand is ingehuurd om zo-
veel mogelijk Oosterdel-kreeftjes te

vangen. Want werken met fuiken is
wettelijk alleen voorbehouden aan
beroepsvissers. Rond de kerstdagen
heeft Arkesteijn de complete decem-
bervangst gekocht, voor het familie-
diner met zestien man. ,,Vier kilo,
een tienliter-emmer vol.’’ 

Zijn ze lekker?
Ze zijn heerlijk. Een delicatesse. Ze
smaken een beetje naar garnalen.’’

Vier kilo kreeft, dat is een bord
vol.
,,Je houdt 450 gram eetbaar vlees
over als je ze hebt gekookt en ge-
peld. Ben je wel ruim anderhalf uur
verder in de keuken.’’

De Statenfractie van de VVD heeft
schriftelijke vragen gesteld.
,,Ik las het. Daar zitten wij niet ach-
ter als organisatie. Ik weet ook niet
hoe de VVD aan de informatie is ge-
komen. Het is goed dat hier publici-
teit over komt zodat dit probleem

onder de aandacht komt.’’

Er wordt gesteld dat de pachters
voor eigen rekening een oplos-
sing moeten zoeken.
,,Dat is niet zo. Er is één pachter die
12 of 13 eilandjes bebouwt met ge-
wassen. Die is aangeschreven omdat
hij niet goed beheert. Maar hij roept
nu dat de oeverschade wordt veroor-
zaakt door rondvaartboten en krab-
ben. Aantoonbaar onjuist. Er is te
kort op de kanten gefreesd om zo-
veel mogelijk gewassen te telen.’’ 

Stel dat geld geen rol speelt. Wat
is dan de ideale oplossing?
,,Dan zouden we gewoon bij een
commerciële firma van die wilgen-
wiepen gaan kopen en die proberen
in de kant weg te werken. Het zijn
bossen wilgen van een halve meter
doorsnee die je als een slang in het
water legt. Daar plant je dan riet op
zodat ze niet zichtbaar zijn. Daar
komen die kreeftjes niet doorheen.’’
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Langedijk ✱ Ooit heette het Lange-
dijker Oosterdelgebied ’het Rijk der
Duizend eilanden’. Daar zijn er nu
nog zo’n 250 van over. Maar als het
aan de gevlekte Amerikaanse rivier-
kreeft ligt worden dat er minder. De
diertjes ondergraven de eilanden. Er
is een remedie: vangen en koken. De
decembervangst bedroeg vier kilo.


