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ook in huis (29.ix.2017, Rachel van der Sman). Ook in Doorn werd een exemplaar waargenomen 
(10.x.2017, Margot Vonk).  
 
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 
Volgens de beheerders van onze laagveenplassen in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht, Noord- 
en Zuid-Holland doet de soort het prima in de reservaten. Dat is een generale waarneming. In de 
Noordoostpolder (Flevoland), waar de soort relatief laat in het Voorsterbos (Waterloopbos) werd ontdekt 
door Lykele Zwanenburg, toen plaatselijk beheerder van Natuurmonumenten (Van Helsdingen 2006) 
wordt sindsdien door diezelfde beheerder, inmiddels met pensioen maar nog zeer actief, de populatie 
ieder jaar gemonitord. Voor 2016 werd dat vastgelegd in een kort overzicht (Van Helsdingen 2016b). 
Voor 2017 worden aantallen webben en de bewoners hier genoemd (zelfde gebied). 
 
21 juni 0 kraamwebben - 
5 juli 27 kraamwebben 3 uitgekomen cocons 
18 juli 32 kraamwebben 1 spin met cocon 
11 augustus 66 kraamwebben 1 spin met cocon 
29 augustus 34 kraamwebben  
17 september 16 kraamwebben 1 spin met cocon 
 
In totaal werden 175 kraamwebben met spin en eicocon of vol met jonge spinnetjes gevonden, dat is meer 
dan in 2016 (119), maar dat zegt natuurlijk niets over het totale voortplantingssucces, al kunnen we wel 
aannemen dat het goed gaat met deze soort op die locatie in Flevoland.. 
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31st EUROPEAN CONGRESS OF ARACHNOLOGY 2018 

 
In 2018 wordt weer een Europees congress georganiseerd. Het 31st European Congress of Arachnology 
zal worden gehouden in Vác in Hongarije van 8-13 juli 2018. 
Vác is een mooi historisch stadje aan de Donau op een kleine 40 km ten noorden van Boedapest. Mooie 
gebouwen uit de tijd van de Hongaars-Oostenrijkse Dubbelmonarchie, veel Barok. 
Op de congressen kun je Europese collega’s ontmoeten, een voordracht geven of er naar luisteren en meer 
van het land zien. Altijd erg de moeite waard. 
 
Inlichtingen zijn te vinden op de congreswebsite www.eca2018.hu  Vragen stellen kan via 
info.eca2018@gmail.com 
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