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Met elkaar, proeven aan de praktijk! 

Zoetwaterkreeft 
Gepantserde Veenwerker! 

 
 
e  zoetwaterkreeft … 
Een	  exotische	  pracht	  die	  scharrelt	  in	  het	  Hollandse	  
Veenweidegebied	  tussen	  de	  schapen	  en	  koeien.	  Kruipt	  

door	  kleine	  slootjes.	  Leeft	  in	  gangenstelsels	  onder	  het	  
veenweidelandschap.	  	  Concurreert	  met	  inheemse	  dieren.	  Graaft	  
holen,	  veroorzaakt	  graafschade	  in	  het	  weideland,	  oevers	  en	  dijken	  
indien	  we	  –	  de	  mens	  -‐	  	  niets	  doen.	  	  
En	  ook…De	  zoetwaterkreeft	  is	  een	  delicatesse	  waar	  je	  je	  vingers	  bij	  
aflikt! 
 
Op zaterdag 21 november maken we kennis met dit bijzondere dier in 
haar leefomgeving. Vormt zij een bedreiging voor onze 
wereldberoemde Veenweidegebieden of (en…) draagt ze bij aan een 
nieuwe voedseltraditie? We worden geïnformeerd over levenscyclus,  
de verschillende soorten en vangmethodes, dilemma’s en 
oplossingsrichtingen. We leren hoe de zoetwaterkreeft in verschillende 
voedselculturen bereid wordt en ontdekken dat er al een typische 
‘Hollandse manier’ is ontwikkeld. 

 
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over 
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur, gezondheid en meer. 
Het wordt een ontmoeting tussen professionals en geïnteresseerden – 
een ontmoeting tussen landschap en voedsel! 
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De dag geschetst 
• Tussen 09.00 en 09.30 uur wordt u met koffie, 

koek en een hartverwarmertje in de Griendhut 
welkom geheten door Andre Blokland. De 1-ste 
gesprekken ontstaan spontaan.  

• We krijgen uitleg over de achtergrond van de 
zoetwaterkreeft en leren hoe de verschillende 
vangmiddelen functioneren.  

• Onderweg naar het eerste weiland waar we in 
levende lijve kennismaken met de 
zoetwaterkreeft rijden we door haar nieuwe 
leefdomein: de prachtige veenweidegebieden. 

• Op het land vertelt de landeigenaar wat de kreeft 
voor hem – zijn bedrijfsvoering - betekent en 
laat Andre zien waar en hoe ze leven.  

 • Rond 13.30 arriveren we in Cothen waar  Arjan 
Smit en Inge Stolk een heerlijk lunch met 
producten uit de regio hebben klaargemaakt.  
Tijdens de lunch vertelt Andre over de 
verschillende soorten zoetwaterkreeft en hun 
eigenschappen. 

• Na de lunch aan het werk! Kreeften pellen en 
ervaren hoe een rauwe kreeft smaakt..  

 • De keuken in! Begeleid door Arjan en zijn team 
gaan we ons diner bereiden. We gaan een reis 
door smaakculturen maken. De Scandinavische, 
Aziatische, Amerikaanse en.. Nederlandse 
bereidingswijze maken we ons eigen. 

• Rond 18.00 gaan we aan tafel en met elkaar op 
reis.  Na afloop van deze Praktijkdag bent u weer 
een hele ervaring en veel kennis rijker. De 
relatie tussen landschap en voedsel heeft er weer 
een dimensie bij gekregen!  

Praktische  
informatie 

DATUM 
Zaterdag 21 november 2015 

TIJD 
Om 09.00 uur verzamelen bij 
Andre Blokland Gorinchem. Na 
diner bij Arjan Smit om 21.00 
uur ronden we  in Cothen de 
Praktijkdag af. 

STARTLOCATIE 
Routebeschrijving ontvangt u na 
inschrijving.  

KOSTEN 
Prijs van de totaal verzorgde 
Praktijkdag inclusief lunch  en 
diner bedraagt  € 95,- per 
persoon.  

WENSEN EN VRAGEN 
Heeft u – bijvoorbeeld over 
overnachten de nacht ervoor - 
vragen? Aarzel dan niet contact 
op te nemen! 

INSCHRIJVEN  
Inschrijven doet u door uw 
contactgegevens te mailen naar 
hiske@conpuls.nl. 
 
Na inschrijving ontvang u een 
betalingsverzoek. Uw 
aanmelding is definitief na 
betaling. Er kunnen maximaal 25 
mensen  deelnemen. Toelating 
geschiedt op volgorde van 
definitieve aanmelding. 

CONTACT 
Landschap op je Bord 
Hiske Ridder 
www.landschapopjebord.nl 
info@conpuls.nl 
06 17391430 

 



 

 
 

 

Achtergrond 
Praktijkdagen  - georganiseerd in verschillende landschappen van 
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid 
tussen de oorsprong van voedsel en de bereiding ervan. Er is altijd een 
relatie tussen landschap, seizoen, voedsel en bereiding. Dit zijn 
verrassend onverwachte relaties! Ook verbanden tussen verleden, 
heden als toekomst van zowel landschap als voedselcultuur wordt 
tijdens een Praktijkdag zichtbaar  
 
Een Chef-kok wordt tijdens Praktijkdagen bijgestaan door een 
vakman/vrouw die tekst en uitleg geeft over vangst, jacht, teelt, 
geschiedenis en/of  landschap waar we in werken. Tijdens 
Praktijkdagen staat het ontdekken door zelf te doen en ervaren altijd 
centraal. Deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden en 
verschillende interesses. Daardoor leert u ook van elkaar. Er is 
gedurende de dag veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen 
van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk. 
 
De volgende Praktijkdagen worden in 2015 georganiseerd: 
 
- 26 Oktober Wild Zwijn Woeste Wroeters 
* Rieno Bos Klavertje Vier Vierhouten 
- 10 November Varkens Heel de alleseter 
* Henk Markus Het Ambacht Heerenveen 
- 21 November Zoetwaterkreeft Gepantserde veenwerker 
* Arjan Smit Proeverij de Pronckheer  Cothen 
 
Speciale Praktijkdagen of een Praktijkdag voor uw relaties, collega’s of 
opleidingsinstituut kan in overleg georganiseerd worden. Neemt u bij 
interesse contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de Praktijkdagen? Laat het weten door een mail te sturen 
naar hiske@conpuls.nl 

 

Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico - Prijzen van Praktijkdagen verschillen 
 


