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IMARES is: 
• een onafhankelijk, objectief en gezaghebbend instituut dat kennis 

levert die noodzakelijk is voor integrale duurzame bescherming, 
exploitatie en ruimtelijk gebruik van de zee en kustzones; 

• een instituut dat de benodigde kennis levert voor een 
geïntegreerde duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk 
gebruik van zee en kustzones; 

• een belangrijke, proactieve speler in nationale en internationale 
mariene onderzoeksnetwerken (zoals ICES en EFARO). 
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Samenvatting 

 
In dit document wordt de kennis samengevat over de Noorse kreeft (Nephrops norvegicus), in 
de volksmond ook wel Langoestines genoemd. Dit ‘kennisdocument’ is geschreven op verzoek 
van de Kenniskring Langoestine en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De kennis voor dit document is verkregen door middel 
van literatuuronderzoek en analyse van gegevens uit logboeken van vissers en 
bemonsteringsprogramma’s van IMARES. 
 
Noorse kreeften komen voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, in de Noordzee, 
de Middellandse Zee en in de Adriatische Zee. De biologie van de Noorse kreeft is 
ingewikkeld. Ze maken holletjes in de modder. In die holletjes zit meestal 1 volwassen kreeft, 
die territoriaal gedrag vertoont om zijn hol te beschermen. De zeebodem is lang niet altijd 
geschikt om deze holletjes te maken; het moet uit minstens 20% slib en klei bestaan. Het 
hangt tevens af van de stevigheid van de bodem hoeveel holletjes er per oppervlakte zijn. 
Doordat niet iedere bodemtype geschikt is voor de holletjes en Noorse kreeft maar heel 
weinig migratie vertoont, bestaat de populatiestructuur uit meerdere bestanden, die allemaal 
hun eigen dynamiek hebben. Zo verschilt het per gebied of (a) de kreeften 1 of 2 keer per 
jaar een piek hebben in de hoeveelheid eieren die ze leggen, (b) hoe groot de kreeften 
worden, (c) hoe groot de dichtheid is en (d) of ze ’s nachts of overdag vooral actief zijn.  
 
Noorse kreeft is een belangrijk visserijproduct. De globale aanlandingen lagen in 2009 rond 
de 73000 ton. De aanlandingen in Nederland lagen in 2009 rond de 1600 ton. De meeste 
kreeften worden in het derde kwartaal gevangen (juli-sep). In Nederland worden de meeste 
kreeften aangeland in marktcategorie 2 (21-30 kreeften per kg). 
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2.4 Levenscyclus 

De levenscyclus van Noorse Kreeften verschilt per geografisch gebied. De groei, paaitijd, ei-
periode en het uitkomen van de eieren verschillen hierdoor sterk en hangen af van het lokale 
bestand (Chapman 1980). Kreeften in verschillende gebieden groeien bijvoorbeeld met een 
verschillende snelheid, afhankelijk van het sediment type van de bodem. Ze komen vooral 
voor op modderige bodems, maar wanneer deze relatief zacht is, is het aantal Noorse 
kreeften per oppervlakte lager. Op deze plekken groeien de dieren echter wel sneller en 
bereiken een grotere maximale grootte. Wanneer het sediment steviger is met meer 
zanddeeltjes, zijn er veel meer kreeften per oppervlakte, maar groeien de kreeften langzamer 
en worden minder groot (Sterk and Redant 1989). Het is niet met zekerheid te zeggen 
waardoor deze verschillen komen. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat een iets 
stevigere bodem geschikter is voor de holletjes wat voor grotere aantallen per oppervlakte 
zorgt. Deze grotere dichtheid zou echter voor meer concurrentie voor voedsel zorgen, 
waardoor de kreeften minder groot worden. 
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat vrouwtjes het volwassen stadium bereiken bij een 
lengte van de carapace (het “schild”, Figuur 2-3) tussen de 20 en 23 mm, bij een leeftijd van 
ongeveer 3 jaar. Mannetjes worden volwassen bij een lengte van ongeveer 26 mm. Kreeften 
verschalen regelmatig om te groeien en hierbij kruipen ze geheel uit hun oude schaal. Na de 
vervelling duurt het een tijdje voordat de nieuwe huid van een kreeft hard is geworden. Niet 
lang na de verschaling wordt er gepaard, wanneer het vrouwtje dan nog “zacht” is van de 
vervelling. De vrouwtjes kunnen met 1 of met meerdere mannetjes paren (Streiff et al. 
2004). 
 
De periode waarin de vrouwtjes de meeste eieren leggen hangt af van het gebied en van 
abiotische factoren zoals temperatuur (Tabel 2-3). In enkele bestanden leggen de vrouwtjes 
elk jaar eieren, terwijl in andere bestanden, zoals de Noordelijke bestanden bij de Faroe 
eilanden en bij IJsland, veel vrouwtjes waarschijnlijk eens per twee jaar veel kuit schieten. Er 
is hier echter nog veel onduidelijkheid over en vaak is het niet duidelijk of de meeste 
vrouwtjes eens per jaar of om het jaar kuit schieten. In sommige bestanden, zoals bij ‘the 
Firth of Clyde’, ‘Farne Deeps’ en in het Botney Gat, lijkt het erop dat de kleine individuen in 
een populatie om het jaar kuit schieten, terwijl de grotere vrouwtjes elk jaar eieren leggen. 
De piekperiode van het kuitschieten is meestal in augustus en september, ze leggen dan 150-
5000 eitjes (Figuur 2-4). De hoeveelheid eieren hangt af van de grootte van het vrouwtje: 
hoe groter de lengte van de carapace, hoe meer eieren ze legt (Figuur 2-4) (McQuaid et al. 
2007). Deze eitjes hechten zich vervolgens aan de pleopods (gereduceerde pootjes aan de 
staart van de kreeften) van het vrouwtje zitten.  
 
Van deze eitjes komt 40% tot 70% uit, gedurende meerdere periodes in het jaar. Wanneer ze 
uitkomen hangt ook af van het gebied, maar in de meeste gebieden komt het grootste 
gedeelte van de eieren in april-juni uit (Tabel 2-3). Het ei-stadium duurt ongeveer 8-9 
maanden, maar ook de duur van het eistadium hangt van het gebied af (Tabel 2-3). Er zijn 
vervolgens 3 larvale stadia die ongeveer 6-8 weken duren. De larvale en postlarvale stadia 
duren ongeveer 6 maanden. Overleving tot na het postlarvale stadium hangt af van de 
temperatuur en de bodemstructuur (Aguzzi and Sarda 2008). De larven en juvenielen 
verblijven vaak in (soms aparte) gangen van het hol van volwassenen. Als ze groot genoeg 
zijn beginnen de jong volwassen kreeften met het zoeken naar een geschikte plek om hun 
eigen hol te graven of om een verlaten hol te bezetten. Noorse kreeften kunnen 15 jaar 
worden, gemiddeld worden ze 10-15 jaar (Chapman 1980). 
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Tabel 3-1 Tuignamen 

Tuig 
afkorting 

Naam 

OTB Otter Bottom Trawls 
OTT Otter Twin Trawls 
PTB Pair Bottom Trawls 
TBB Beam Trawls 

 

3.3 Grootte verdeling vangst 

Figuur 3-5 laat het aandeel in de aanlandingen zien per marktcategorie. Bij Noorse kreeften 
bestaan de marktcategorieën uit de hoeveelheid kreeften per kilo. Het grootste gedeelte van 
de aanlandingen bestaat uit categorie 2 (Tabel 3-2), namelijk 50-80%. Het aandeel in deze 
categorie is behoorlijk gestegen sinds 2007, wat vooral ten koste is gegaan van categorie 3. 
Er worden dus relatief meer grote kreeften aangeland sinds 2007. 
 

Tabel 3-2 Aantallen Noorse kreeften per kg per marktcategorie 

Marktcategorie Aantal per kg 
0 < 11  
1 11-20  
2 21-30  
3 31-40  
4 > 40 
5 Alleen staartjes 

 
 
In het beheerplan Noorse kreeft is in 2008 een minimum maat afgesproken; het aan te 
voeren aantal kreeften per kg is toen gemaximeerd op 30 stuks. In een aanpassing in 2009 is 
besloten om dit aantal voorlopig aan te passen naar 35 kreeften per kg (www.vissersbond.nl).   
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