
Strandkrabben ontbreken zelden in aan-
spoelsel op het Noordzeestrand van Texel. 
Meestal zijn dat geen levende exemplaren 
maar alleen de resten: vervellingen of losse 
scharen, poten en rugschilden. Als er al eens 
één levend aanspoelt zijn de zilvermeeuwen 
de eersten die ze ontdekken en consumeren1. 
Strandkrabben komen algemeen voor zowel 
langs de Noordzee- als de Waddenzeekust 
van Texel. Op het fietspad langs de Wadden-
zee liggen zomers de restanten van daar 
door de zilvermeeuwen gegeten strandkrab-
ben. Zij doken deze zelf op óf stalen ze van 
eidereenden die ze net van de bodem hadden 
opgedoken, dat heet kleptoparasitisme. Er is 
materiaal genoeg langs onze kust te vinden 
om te kijken naar aangroeisel op krabben 
zonder de levende krabben zelf lastig te 
vallen.

MOSSELLARVEN
Een strandkrab vervelt regelmatig. In het 
eerste levensjaar zeven tot acht keer tot ze 
een grootte van ongeveer 20 mm schild-
breedte bereikt hebben. De volgende jaren 
neemt het aantal vervellingen af tot uiteinde-
lijk één maal per jaar. Ze kunnen buiten in 
zee vier jaar oud worden en hebben dan een 
schildbreedte van 50 of meer mm; in aquaria 
zijn ze wel tien jaar in leven gehouden2.
Het skelet van jonge krabben is te kort in 
gebruik om begroeid te raken, oude en gro-
tere krabben vervellen minder, gebruiken 
hun skelet dus langer waardoor het wel 
begroeid kan raken. Vooral het rugschild 
blijkt een ideale plaats voor zeepokken en 
mosdiertjes die zich als larfje er op vestigen 

daar waar een oneffenheid of een groefje 
in het schild een goede aanhechtingsplaats 
biedt. Deze begroeiing moet voor de strand-
krab wel eens ongemakkelijk zijn en hem 
hinderen in zijn voortbewegen. Soms vind 
je krabben die bezet zijn met mossels3. Die 
hechten zich als larven meer aan de onder-
zijde en vooral aan de poten. Het kan niet 
anders of dat moet lastig voortbewegen 
zijn voor de krab. En dat is ook goed waar 
te nemen: dergelijke zwaarbelaste krab-
ben spoelen wel levend aan, zij bewegen 
zich langzaam en vertonen niet meer het 
agressieve gedrag, zoals dreigen met hun 
uitgespreide scharen wat strandkrabben 
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Het bezit van een uitwendig skelet heeft voor- en nadelen. Sommige  krabbensoorten 
beplanten zichzelf met een zeeanemoon als bescherming, de meeste begroeiing 
komt echter ongevraagd en bezorgt onze strandkrab heel wat last.

Strandkrabben bieden 

gewoonlijk doen. Zelfs de nieuwkomer in 
de Noordzee, de Japanse oester, vestigt zich 
soms op het rugschild van een strandkrab. 
Het op je rug meedragen van zo’n snelgroei-
ende last zal zeker ook hinderlijk zijn!  
  

WEGGEDRUKT OOG
Er is een aantal kolonievormende mos-
diersoorten dat regelmatig op strandkrab-
schilden groeit. Twee daarvan, het harig 
mosdiertje Electra pilosa en zeekantwerk 
Conopeum reticulum, hebben een kalkskelet 
waardoor de soorten ook op droge skeletten 
eenvoudig te herkennen zijn. Ze vestigen 

Strandkraboog gedeeltelijk overgroeid door mosdiertje Electra pilosa.
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zich bij voorkeur op het rugschild, maar 
groeien van daar ook verder over de krab. Je 
kunt je afvragen hoe prettig het is als je oog 
langzaam maar zeker overgroeid raakt door 
een mosdierkolonie, want ook dat is geen 
zeldzaamheid.
Zeepokken en speciaal de gekartelde zeepok 
Balanus crenatus zijn op de meeste grotere 
strandkrabschilden te vinden. Zeepokken 
leven eerst enige tijd als planktonische nau-
pliuslarven in de waterkolom en vestigen 
zich later als cyprislarve op stevig substraat 
en dat kan van alles zijn van stenen en palen 
op de dijk tot en met levende krabben. Zij 
generen zich niet ook de oogholte van een 
strandkrab als een veilig plekje voor vestiging 
uit te zoeken. Zo’n zeepok begint klein in die 
oogholte, maar groeit en drukt geleidelijk het 
oog weg. Soms vind je zelfs krabbenschilden 
waar beide ogen ‘vervangen’ zijn door zee-
pokken! Krabben vinden hun voedsel vooral 
op de geur, blind door het leven gaan hoeft 
dus niet dodelijk te zijn, maar het waarne-
men van een predator zal wel lastiger zijn.
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ZIENDE BLIND

Zandsuppleties op onze stranden zijn een feest voor veel vogels. Kijk maar eens hoeveel meeu-
wen er op af komen. Massa’s mee opgezogen zeedieren laten het leven op het strand. Soms 
proberen zij zich in te graven om zich aan het oog van predators te onttrekken. Ook begroeide 
strandkrabben, bij vloed het strand op gedreven, zien soms geen kans bijtijds naar zee terug te 
gaan. Hun rest bij laag water weinig anders dan zich in te graven om zich te verbergen voor uit-
droging en predators. Onder de titel Ziende blind schreef Niko Tinbergen in De Levende Natuur 
(73: 97-105) over Noordzeekrabben die in april-mei bij laag water door zilvermeeuwen gevonden 
werden op het strand van Walney Island (UK), terwijl hij ze niet kon vinden. Pas toen hij zijn 
ogen op zilvermeeuwhoogte bracht, ontdekte hij de lage strandkoepeltjes waaronder deze krab-
ben zich verborgen hadden; soms zat er een strandkrab onder zo’n koepeltje. Op zijn vraag of 
we dit in Nederland ook kenden, kreeg hij voor zover ik weet geen antwoord. Noordzeekrabben 
leven hier in wat dieper water en komen zelden levend op het strand, strandkrabben wel. Ook 
hier weten zilvermeeuwen die feilloos onder hun koepeltje te vinden.
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