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Chinese wolhandkrab is overal
Brr… Je zou deze jongen in de schemering tegenkomen. Dit overkwam
Westzaner Luuk de Jong langs de omgelegde Guisweg, vlak bij molen De
Schoolmeester. Zie zijn prachtige foto.
De wolhandkrab (Eriocheir sinensis)
kwam van oorsprong alleen voor
in de rivieren en kustwateren van
Noord-China en Korea. De eerste melding van Chinese wolhandkrabben
buiten het oorspronkelijk leefgebied
was in Duitsland (1912). Nu wordt de
soort in vele landen gezien, zoals in
Nederland ,Polen, Groot-Brittannië,
Portugal, Spanje, Zweden en in de
Verenigde Staten van Noord-America. Op internet circuleren filmpjes
dat er bij de juiste omstandigheden
soms duizenden wolhandkrabben
door Grobbeldonk in België rondlopen. Daar werd het aantal op 340.000
geschat, terwijl er maar op één punt
was geteld.
De Chinese wolhandkrab is een middelgrote krab uit de familie Varunidae, die zijn naam dankt aan de wat
behaarde klauwen die op wollen
handschoenen lijken . De krab heeft
een pantser van ruim zeven centimeter, vrij lange poten en sterk ontwikkelde schaarpoten. Hij heeft vier
witgekleurde stekels tussen de ogen.
Op de foto zie je de krab richting de
molen lopen, de witte pootjes vooruit. Het rugschild is bijna vierkant en
gerafeld en donkerbruin gekleurd.

Voedsel
De Chinese wolhandkrab eet voornamelijk waterplanten, kleine mossels
en verschillende kleinere vissoorten.
Vaak eten de krabben vis die in netten van vissers terecht is gekomen, of
dode vis die aan een ziekte is overleden. Ook sterk verzwakte vissen kunnen ten prooi vallen.

Gedrag
Om te paaien trekken de wolhandkrabben in het najaar van zoet water
richting de zoute zee. Ze paren in de
winter, het liefst in het wat brak water,
maar ook wel in de zoete wateren
van onze polders. Daarna trekken de
vrouwtjes naar de zee, waarschijnlijk
via het Noordzeekanaal. De mannetjes sterven vrijwel direct na de
paring. Eén vrouwtje produceert,
afhankelijk van de grootte, 250.000
tot 1.000.000 eieren. De eieren
komen uit in het voorjaar. De nog
jonge wolhandkrab zoekt vervolgens
het zoete water weer op. Binnen twee
tot vijf jaar wordt de krab volwassen,
waarna de trek naar zee opnieuw kan
beginnen.
Wolhandkrabben hebben ook wat
nadelen. Ze graven onderwatergan-

Chinese wolhandkrab. Op de achtergrond De Schoolmeester. Foto: Luuk de Jong.

gen in oevers en dijken en vernielen met hun sterke scharen fuiken
en vreten de vangst aan. Lange tijd
beschouwde men de krab dan ook
als een schadelijke exoot, totdat
bleek dat in China veel vraag is naar
deze krabbensoort. Daar worden de
wolhandkrabben als een ware delicatesse beschouwd.
Voor de beroepsvisserij biedt de wolhandkrab nu zeker nieuwe kansen. De
wolhandkrab is tenslotte een gewilde
delicatesse in de Chinese keuken.
Door de grote vraag, overbevissing
en sterke vervuiling van de Chinese

rivieren komt de wolhandkrab in
China te weinig voor om aan de vraag
te kunnen voldoen. De prijs is door
de grote vraag zo sterk gestegen,
dat het ook voor Nederlandse vissers
interessant is om Chinese wolhandkrabben te exporteren. De visserij op
de wolhandkrab zou palingvissers
aantrekkelijke neveninkomsten kunnen opleveren. Een geluk bij een
ongeluk, zou je zeggen. Helaas mag
deze kreeft voor de wet niet vrijelijk
verhandeld worden. Hij bevat te veel
schadelijke stoffen, zoals PCB ‘s.

Hans Luiten boeiend verteller over Cacao de Zaan
en chocoladefabriek Grootes te Westzaan
Voor de echte Zaankanter is de geur van cacao als ‘thuiskomen’. Voor
veel buitenstaanders is de stank amper te harden. Heeft u zich wel
eens afgevraagd waarom al die cacaoindustrie juist hier zit? En waar
die bonen vandaan komen? Of het te maken heeft met slavenhandel
en of die handel ook nog Zaanse trekjes heeft? En hoe je eigenlijk van
zo’n boon tot chocolade komt? Een verhaal over Maya’s en Azteken,
over Jezuïeten en afrodisiaca, over molens en fabrieken.
Hans Luiten vertelt erover na de pauze
van de algemene ledenvergadering
van de Westzaanse Gemeenschap.
Die is op donderdag 9 april in Dorpshuis De Kwaker. De aanvang is 20.00
uur. Edereen is van harte welkom.

Agenda:
1. Opening door Marcel Haarhuis.
2. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen 2019
van dagelijks bestuur WG, commissie Dorpscontact Westzaan, com-

missie Koningsdag en Sinterklaas,
commissie Kerstavond in Westzaan, commissie 4-Meiherdenking,
Westzaans Dameskoor, Historische Vereniging Westzaan, stichting Westzaanse Bodemvondsten
Kok-Voogt, stichting Vrienden van
Dorpshuis De Kwaker, stichting
Exploitatie Dorpshuis De Kwaker,
Dorpsbus Westzaan. Stichting ‘t
Reght Huys Banne Westzaan en De
Wessaner.
3. Financieel verslag 2019.
4. Verslag kascommissie.

5. Benoemen/herbenoemen leden.
6. Benoeming nieuw kascommissielid.
7. Rondvraag en sluiting.
U kunt het jaarverslag ook opvragen
en/of lid worden van de WG (€ 10.per jaar: 075-6153 440 of westzaansegemeenschap@upcmail.nl. Website:
www.westzaan.nl .
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