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Krabspinnen

Als je een krabspin voor het eerst 
ziet ligt de associatie met een 
minikrab voor de hand. Dit komt 
vooral door de twee paar grote, ster-
ke voorpoten en het vaak krabach-
tig gevormde achterlijf. Net als een 
krab kunnen ze zijwaarts lopen. 
Krabspinnen zijn net als andere 
spinnen rovers. Ze maken echter 
geen web en ze rennen ook niet 
hard achter een prooi aan zoals de 
wolfsspin en de groene jachtspin. 
Ze liggen in een hinderlaag te wach-
ten op hun prooi. Daarbij is het 
handig als je kleur is aangepast aan 
de omgeving. Witte krabspinnen 
vind je vooral op witte bloemen, 
groene op bladeren en de bruine 

meestal op de grond. Twee bijzon-
dere soorten kunnen hun kleur aan 
de omgeving aanpassen, de gewone 
kameleonspin en de bloemkrabspin. 
Ze kunnen verkleuren naar gelig, 
lila of roze. Deze aanpassing heeft 
wel even tijd nodig, tot twee weken, 
maar dan heb je ook wat. 

De prooi moet zo’n beetje tegen 
de spin aanbotsen maar dan is er 
actie! Het onfortuinlijke beest wordt 
gegrepen met de voorste vier poten. 
Vooraan bij de kop zitten de kaken. 
Als je goed kijkt met een loepje, 
blijkt dat ze gifklauwen hebben. 
Deze gifklauwen zijn net als een 
zakmes uitklapbaar en hiermee 

Bij spinnen denk je 
al snel aan herfst en 
webben. Er zijn echter 
veel spinnen die hele
maal geen web weven. 
Krabspinnen bijvoor
beeld, zij wachten in 
hinderlaag tot ze hun 
prooi kunnen overmees
teren. Om minder op te 
vallen kunnen ze zelfs 
hun kleur aangepassen 
aan de omgeving.
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Gewone kameleonspin met hommel (Foto: Fred Bos)
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wordt de beet, of eigenlijk steek, 
toegebracht. Het gif is zo krachtig 
dat de prooi vrijwel direct het lood-
je legt. Krabspinnen hebben geen 
tanden, ze zuigen hun prooi leeg. 
Dat neemt heel wat tijd in beslag. 
Wat overblijft is een vrijwel intact 
chitinepantser van de prooi. Met 
enige regelmaat kom ik een dode, 
helemaal holle hommel op een 
bloem tegen, mogelijk een slacht-
offer van de krabspin. Dankzij hun 
sterke gif zijn deze relatief kleine 
spinnen (de grootste is 11 mm, 
zonder de poten) in staat prooien 
die vele malen groter zijn te over-
meesteren, bijen, hommels en zelfs 
vlinders zijn niet veilig.

Mijn eerste bewuste kennismaking 
met deze spinnen was tijdens het 
verzamelen van zaden. Je kent het 
wel. Je slaat de bloeistengels met 
zaden op een krant met de bedoe-
ling dat het zaad loskomt. Met het 
zaad komen naast stengeldelen 
en gruis ook allerlei kleine insec-
ten op de krant terecht: vliegjes, 
kevertjes, rupsjes, hooiwagens en 
kleine spinnetjes waaronder soms 
een krabspin. Ook als je een open 
paraplu of teiltje onder een struik of 
onder bloeiende kruiden houdt en 
er even stevig tegenaan klopt komt 
er allerlei klein grut tevoorschijn, 
vaak zit daar ook een krabspin 
tussen. Tijdens het tuinwerk kun je 

op de grond, op bladeren of verstopt 
tussen de bloemblaadjes er ook 
weleens een vinden. Soms zie je een 
bij of hommel die niet wegvliegt, als 
je beter kijkt dan zit er een krabspin 
aan vast. Als je veel bloemen foto-
grafeert is de kans ook groot dat je 
er een tegenkomt. De kameleonspin 
met zijn mooie witte achterlijf waar-
op soms twee rode strepen zitten 
kwam ik tegen op een witte horten-
sia, op beemdkroon zag ik de gewo-
ne krabspin met een bij als prooi. 
De planten waar ik ze het meest op 
vind zijn knoopkruid en koningin-
nekruid. Het blijven leuke toevals-
treffers.  

Bij krabspinnen vallen de grote, naar voren gerichte poten op 
(Foto: Jan Jaap Boehlé)


