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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Gezien onze gezamenlijke toekomst als gemeente Dijk en Waard wil het college van
Heerhugowaard u als raad graag op dezelfde wijze informeren over dit onderwerp als het college
van Langedijk haar eigen raad informeert.
Kennisnemen van
De prijsuitreiking voor de deelnemers aan de viswedstrijd die de afgelopen zomer in het
Oosterdelgebied in de gemeente Langedijk plaatsvond. En welke vervolgstappen zien de
colleges van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk.
Inleiding
De afgelopen periode heeft u veel kunnen lezen in de lokale, regionale en landelijke pers en zelfs
het jeugdjournaal besteedde aandacht aan de viswedstrijd voor de jeugd op de Amerikaanse
rivierkreeft in het Oosterdelgebied binnen de gemeente Langedijk.
De wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met st. Veldzorg (beheerder namens
Staatsbosbeheer), de Visvereniging Langedijk en “camping Dijk en Waard”. Voor de jeugd een
mooie invulling van hun vrije tijd, voor de stichting om hulp te krijgen bij het behoud van het
cultureel erfgoed Oosterdel en door de gemeente werd het gezien als een kleine bijdrage om de
aantasting door de invasieve Amerikaanse rivierkreeft te verminderen.
Kernboodschap
Belangstelling was er vanuit verschillende partijen. Briefwisselingen en gesprekken zijn er
geweest met de voedselbank Langedijk, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Noord
Hollandse vereniging van beroepsvissers, inwoners uit Langedijk en Heerhugowaard en stichting
Bite Back uit Utrecht. Aanpassingen van de wedstrijdregels, om aan bezwaren tegemoet te
komen, werden in goed overleg ingevoerd.
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Op zaterdag 29 augustus om 14.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden voorafgaand aan de
jeugdtriatlon bij het groene huis van “camping Dijk en Waard” (bij het station Heerhugowaard). De
RIVM maatregelen worden in acht genomen.
Vervolg
Als gemeenten zien we dat deze invasieve exoot, de Amerikaanse rivierkreeft, schade toebrengt
aan ons cultureel erfgoed Oosterdel. Ook heeft het een ernstige verstoring van de natuurlijke
habitat tot gevolg. Het is niet iets wat alleen onze gemeenten raakt, maar op meerdere plekken in
Nederland plaatsvindt. De vraag is “hoe vinden we de balans tussen het behoud van onze
wateren en oevers en deze invasieve soort”.
Om het onderwerp invasieve exoten op de kaart te zetten, willen we aandacht op grotere schaal
hiervoor vragen. We gaan een vervolg initiëren om op grotere schaal samenwerking te zoeken
met andere getroffen gemeenten, eigenaren en beheerders om in samenspraak met experts en
beleidsmakers tot oplossingen te komen.
Graag wijzen wij u op de uitnodiging voor een thema avond op woensdag 9 september over
“Langedijk ontwikkelt met water” waar ook de Amerikaanse rivierkreeft in het Oosterdelgebied op
de agenda staat (Raadsinformatiebrief Bij20-633).
Communicatie
We gaan als gemeenten Heerhugowaard en Langedijk contact leggen met instanties die ons
hiermee/ hierbij zouden kunnen helpen en/of adviseren en andere gemeenten om tot een
gezamenlijk symposium te komen. U wordt, gevraagd en ongevraagd, over de voortgang
geïnformeerd.
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