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ABSTRACT 
The import of plants and animals by the transport of goods is an increasing problem. As an example, arachnids which have 
come in with transporting raw materials from Dürrenäsch in Switzerland to Papendrecht in the Netherlands. In total, 71 
arachnids were collected and identified in half a year, divided into 42 species in 14 families. The large variety of species 
imported through this mode of transport should make us aware of the ample possibilities of unintentional travelling by 
species, common ones as well as exotic species. 
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INLEIDING 
Het probleem rond exoten in Nederland krijgt de laatste jaren heel veel aandacht. Het gaat dan voornamelijk om 
invasieve soorten van buiten Europa die grote impact hebben op de Nederlandse natuur. Een groot deel van deze 
exoten heeft bedoeld of onbedoeld door toedoen van menselijk handelen ons land bereikt, maar naast deze 
verspreiding van exoten vindt er binnen Europa ook een grote onopvallende, onbedoelde verspreiding plaats van 
planten en dieren die niet onder de exoten vallen omdat het soorten zijn die al in Nederland voorkomen. 

Ook spinnen worden geregeld geïmporteerd, en naar verwachting zal deze influx van dieren toenemen omdat 
ook het transport van goederen toeneemt (Kobelt & Nentwig 2008, Nentwig 2015). In dit artikel wordt een 
Nederlands voorbeeld van spinachtigen gegeven die via transport van grondstoffen van Dürrenäsch in 
Zwitserland naar Papendrecht in Nederland werden vervoerd. Ook spinnen worden geregeld geïmporteerd, en 
naar verwachting zal deze influx van dieren toenemen omdat ook het transport van goederen toeneemt (Kobelt 
& Nentwig 2008, Nentwig 2015). In dit artikel wordt een Nederlands voorbeeld van spinachtigen gegeven die 
via transport van grondstoffen van Dürrenäsch in Zwitserland naar Papendrecht in Nederland werden vervoerd. 
Het bijhouden van deze spinachtigen begon vanwege een vracht waarvan het materiaal al in oktober 2015 was 
geproduceerd in Zwitserland en op pallets was geplaatst, 32 pallets in totaal.  Daarvan werden 16 pallets direct 
naar Nederland doorgevoerd (kolom 12-10-2015 in tabel 1), maar de 16 resterende werden pas in februari 2016 
naar Nederland getransporteerd, nadat ze dus 4 maanden buiten op het terrein hadden opgeslagen gestaan 
(kolom 24-02-2016 in tabel 1). Met name in deze laatste pallets werden grote aantallen geleedpotigen 
aangetroffen wat mijn interesse in dit soort transport aanwakkerde.  In de kolom “diverse-03-2016” staan als 
aanvulling de vangsten uit verschillende zendingen die in maart 2016 arriveerden en maar zeer ten dele werden 
onderzocht. 

De vrachten van het onderzochte bedrijf bestaan uit grote pallets met materiaal waarover een grote plastic 
hoes is getrokken die aan de onderkant nog open is, waardoor kleine beestjes tussen het materiaal en het plastic 
in naar boven kunnen kruipen. Mogelijk worden deze vooral in het najaar aangetrokken tot de pallets doordat 
het er droog is en door de hoge temperatuur waarmee het materiaal geproduceerd wordt, en nog steeds heeft, als 
het vanuit de fabriek op pallets op het opslagterrein geplaatst wordt. Het transport heeft rechtstreeks 
plaatsgevonden van Dürrenäsch naar Papendrecht zonder dat het werd overgeladen in een distributiecentrum. 
De fabriek in Dürrenäsch waar het materiaal wordt geproduceerd ligt naast een gemengd bos van ongeveer 2,5 
hectare in een gebied waar verder akkerbouw overheerst. Aan de zijde van het opslagterrein ligt ook een smalle  
 

  
 

Figuur 1. Pallets met plastic hoes, onderzijde open (links), bovenzijde dicht (rechts). Foto: Johan Bink. 
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strook met loof- en naaldbomen van gemiddeld 10 meter breed. De fabriek in Papendrecht wordt omgeven door 
stedelijk- en industriegebied en is gelegen aan rivier de Noord. 

De spinnen die in de pallets zijn aangetroffen zijn voornamelijk soorten die zowel in Zwitserland als in 
Nederland heel algemeen zijn. Er zijn echter twee genera die eruit springen; Araniella en Philodromus. Van 
beide zijn meerdere exemplaren gevonden in de pallets, waaronder enkele in Nederland zeldzame soorten. 
Vooral Philodromus is in dermate grote aantallen aangetroffen dat ze niet allemaal opgekweekt en onderzocht 
zijn. 
 
RESULTATEN 
In de onderzochte pallets zijn in totaal 71 spinachtigen verzameld en op naam gebracht, die bleken te behoren 
tot 42 soorten uit 14 families. In tabel 1 wordt hiervan een overzicht gegeven. Op de 
“Dwergspinnen”(Erigoninae) en Platybunus pinetorum na waren het allemaal juvenielen die voor het 
leeuwendeel opgekweekt zijn om gedetermineerd te kunnen worden.  

Naast de spinachtigen zijn ook grote aantallen insecten en andere geleedpotigen van verschillende families 
aangetroffen in de pallets: vliegen, muggen, sluipwespen, mieren, stofluizen, bladluizen, wantsen, kakkerlakken, 
oorwormen, kevers en zilvervisjes. En aan de buitenkant van de pallets zijn ook zaden van voornamelijk 
loofbomen meegekomen die samen met vochtige bladeren en dennennaalden aan de pallets verkleefd waren. 
 
Tabel 1. Aangetroffen soorten in de pallets per datum van transport. 
 
ARANEAE  12-10-2015 24-2-2016 Diverse -3-

2016 
DICTYNIDAE Lathys humilis (Blackwall, 1855)   1 ♂   
SEGESTRIIDAE Segestria bavarica C. L. Koch, 1843   1 ♀ 1 ♀ 
GNAPHOSIDAE Drassodes spec. Westring, 1851   3 ♀   
CLUBIONIDAE Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)   1 ♀   
 Clubiona pallidula (Clerck, 1757)   2 ♀   
ANYPHAENIDAE Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 ♂     
THOMISIDAE Diaea dorsata (Fabricius, 1777)   1 ♀   
 Xysticus cristatus (Clerck, 1757)   1 ♂   
 Xysticus kochi Thorell, 1872   1 ♂   
 Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 ♀ 5 ♂♀   
PHILODROMIDAE Philodromus albidus Kulczynski, 1911   1 ♀   
 Philodromus aureolus (Clerck, 1757)   6 ♂♀   
 Philodromus buxi Simon, 1884     1 ♀ 
 Philodromus collinus C. L. Koch, 1835   2 ♂ 1 ♀ 
 Philodromus dispar Walckenaer, 1826   1 ♀   
 Philodromus longipalpis Simon, 1870   1 ♂   
 Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 ♂     
 Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871   1 ♀   
 Philodromus rufus Walckenaer, 1826   4 ♂♀   
SALTICIDAE Salticus scenicus (Clerck, 1757)   1 ♂   
LYCOSIDAE Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)   2 ♂♀   
AGELENIDAE Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872)   1 ♀   
THERIDIIDAE Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)   1 ♀   
 Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)   1 ♂   
 Robertus lividus (Blackwall, 1836)   1 ♀   
 Theridion melanurum Hahn, 1831   1 ♂   
ARANEIDAE Araneus diadematus Clerck, 1757   1 ♀   
 Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)   2 ♂♀   
 Araniella inconspicua (Simon, 1874)   1 ♀   
 Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905)   2 ♂♀   
 Cyclosa conica Pallas, 1772 1 ♂ 1 ♀   
 Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)   1 ♂   
LINYPHIIDAE Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)   2 ♂   
 Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)   1 ♀   
 Erigone arctica (White, 1852)   1 ♀   
 Erigone atra Blackwall, 1833   2 ♀   
 Erigone dentipalpis (Wider, 1834)   3 ♂♀   
 Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 ♂     
 Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)   1 ♀   
 Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871)   3 ♂♀   
OPILIONES        
PHALANGIIDAE Odiellus spinosus (Bosc, 1792)     1 ♀ 
 Platybunus pinetorum (C. L. Koch, 1839)     1 ♀ 
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Figuur 2. Insecten en geleedpotigen onder het plasticop de pallet. Foto: Johan Bink. 
 
DISCUSSIE 
Hoewel de bovengenoemde situatie uitzonderlijk is en er normaal gesproken slechts enkele verstekelingen 
worden aangetroffen in een zending geeft het wel aan wat er onder ideale omstandigheden mogelijk ons land 
bereikt door het transport van goederen. Dit heeft waarschijnlijk door het ontbreken van een geschikt habitat of 
soortgenoten voor de voortplanting tot nu toe niet geleidt tot zichtbare verandering in de aanwezige soorten in of 
rondom de fabriek in Nederland. Het is mogelijk dat exemplaren Larinioides sericatus zijn meegekomen met de 
transporten die zich gemengd hebben met de lokale populatie, maar omdat de in de pallets aangetroffen 
exemplaren pas dagen na het transport zijn ontdekt is niet uit te sluiten dat ze pas na aankomst in Papendrecht in 
de pallets zijn gekropen. Larinioides sericatus is de meest algemene soort op de locatie in Papendrecht die daar 
in grote aantallen voorkomt. De soort is daarom niet in tabel 1 opgenomen.  

Groter daarentegen is de impact van exoten, zo heeft op het bedrijf in Papendrecht zich in de productiehallen 
sinds 2013 een populatie Holocnemus pluchei gevestigd die al duidelijk invloed heeft op de bestaande 
populaties van Pholcus phalangioides en Larinioides sericatus. Pseudeuophrys lanigera welke naast 
bovengenoemde soorten ook een vaste bewoner van de hallen is, lijkt ondanks de beduidend kleinere populatie 
niet onder deze nieuwkomer te lijden. 

Mijn onderzoek laat zien dat een grote variëteit aan soorten kan worden geïmporteerd. Het vervoer van 
spinnen met goederen is al vaker gedocumenteerd in Nederland (o.a. Van Helsdingen 2015). Spinnen zijn goed 
in het overleven van lange transportroutes, omdat ze lang zonder eten kunnen of in een enkel geval zelfs door 
het eten van dode diertjes kunnen overleven (Noordijk et al. 2016). Soms worden zelfs gevaarlijke (Noordijk 
2016) of beschermde spinnen (Van Helsdingen 2011) ons land binnen gebracht. Dit blijkt trouwens ook uit de 
monitoring in de Antwerpse Haven, waar zeer veel exotische soorten binnenkomen (Van Keer 2007, 2010). Het 
verdient aanbeveling om op meerdere plekken meer systematisch te monitoren op binnenkomende exotische 
spinnen. 
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