
De breedpootkrab, terug van weggeweest!
Gert Slager

Een krabbetje dat de laatste tijd opnieuw op onze stranden gevonden wordt, is de breedpootkrab, 
Portumnus latipes (Pennant, 1777). Deze naam heeft te maken met het wat verbrede uiteinde van de 
laatste poot. Wellicht behoorde dit dier tot de meest algemene krabben in de vorige eeuwen en de 
eerste helft van deze eeuw. Maar aan het eind van de vijftiger jaren was deze soort nagenoeg, om 
nog niet duidelijke reden, uit het gezichtsveld verdwenen.
Wie thans echter ons strand bezoekt, kan weer oog in oog komen te staan met deze krabbesoort. Zou 
het zijn vorige algemeenheid terugkrijgen? De toekomst zal ons zeker een antwoord op deze vraag 
geven.
Nu zijn de laatste jaren de meeste exemplaren verzameld uit kornetvangsten van garnalentrekkers. 
Het is dus uitkijken geblazen als de man de lange lijn inhaalt met als sluitstuk het kornet.
De krabben zijn niet zo groot, want de rugschildbreedte bedraagt nauwelijks meer dan 2 cm. Het op
vallendste kenmerk ten opzichte van andere krabben is het feit, dat de krab méér in de lengte tekent 
dan in de breedte. De schijn bedriegt hierbij een beetje, want lengte en breedte zijn nagenoeg gelijk 
(lengte 21,5 mm, breedte 22 mm). Door het wat smaller toelopen van het schild naar de onderkant 
maakt het carapax (rugschild) een wat hartvormige indruk.
Mocht uw vakantiebestemming een wat zuidelijker kust aanwijzen, dan blijft een ontmoeting moge-
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Afb. 1 Twee breedpootkrabben, Portumnus latipes (Pennant) op het strand. Foto Willem Haaze- 
broek.
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Afb. 2 Portumnus latipes of breedpootkrab. 3 x vergroot. Naar Christiansen.

lijk, daar de breedpootkrab van de Duitse Bocht tot aan het noorden van Afrika is te vinden.
De meeste breedpootkrabbetjes welke ik verzameld heb, geven een wat vuil witte tot zandkleurige te
kening op het rugschild te zien. De ogen deden wat rood aan. Mocht u ook zo'n krabbetje op ons Ne
derlandse strand ontdekken, dan zou ik het plezierig vinden om deelgenoot van uw waarneming te

Dat kan, als u mij als C.S.-man van de strandwerkgemeenschap (S.W.G.) uw vondst(en) doorgeeft, 
waarbij plaats, datum en vinder duidelijk vermeld moeten worden. Ook mag u de lengte en breedte 
van deze krabben aan mij doorspelen. Mijn adres is: Paedsenakker 12, 2231 ZM Rijnsburg.
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