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ABSTRACT 
In 2016, a list was published of living spiders that were transported with raw materials on pallets from Dürrenäsch in 
Switzerland to Papendrecht in the Netherlands. In this article, additions to that list are given. Seventeen species are added 
and these include one species that has not been recorded in the Netherlands before: Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864. 
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INLEIDING 
Sinds 2015 word er op een bedrijf in Papendrecht door mij aandacht besteed aan spinnenverstekelingen die met 
vrachten uit Dürrenäsch (Aargau) in Zwitserland naar Nederland vervoerd worden (Bink 2016). Vaak worden 
dode dieren aangetroffen, maar zeer regelmatig ook levende. De vrachten staan op pallets en als die in het land 
van oorsprong een tijd buiten staan, is de kans aanzienlijk dat allerlei soorten er een schuilplaats in zoeken en 
later worden getransporteerd (zie Bink 2016 voor transportmediumfoto’s). De vrachten werden niet meer zo 
intensief gecontroleerd als in de periode oktober 2015 - maart 2016, maar er worden nog steeds met regelmaat 
spinnen en insecten aangetroffen in de pallets die gelost zijn en verwerkt worden. Ook collega’s wijzen mij 
soms op de onbedoelde meelifters.  

De aangetroffen spinnensoorten in de periode na de eerste publicatie zijn meestal algemene soorten die al 
eerder waargenomen waren. Vaak gaat het ook om soorten die ook van nature in Nederland voorkomen. 
Philodromus blijft het meest aangetroffen genus. Met een zo regelmatige stroom van goederen, namelijk 
meerdere vrachten per week, kon het niet uitblijven dat de soortenlijst uitgebreid kon worden. In dit artikel 
worden aanvullingen gegeven op de eerdere lijst, waaronder een soort die niet in ons land voorkomt en 
bovendien ook nog nooit eerder als (geïmporteerde) exoot was gemeld.  
 
RESULTATEN 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de soorten die in de periode 3 januari 2017 tot en met 2 november 
2018 zijn verzameld en niet op de eerdere lijst stonden. Er zijn zeventien aanvullende soorten spinachtigen 
verzameld en op naam gebracht uit negen families. In totaal zijn tot op heden 58 soorten spinachtigen 
(waaronder twee hooiwagens, Opiliones) uit vijftien families aangetroffen uit het transport uit Zwitserland. De 
lijst wordt waarschijnlijk nog wel langer, want opvallende soorten die binnenkomen op het bedrijf zal ik zeker 
blijven bekijken en bovendien staat er momenteel nog een aantal onvolwassen spinnen op kweek uit de genera 
Clubiona, Gibbaranea, Philodromus en Xysticus. Eén soort uit de tabel is bijzonder: zij is nooit eerder in 
Nederland waargenomen en wordt hieronder besproken. 

 
EERSTE VONDST CHEIRACANTHIUM MILDEI 
Op 12 mei 2017 kwam uit een net geopende pallet uit Zwitserland een slanke langbenige spin rennen. Het bleek 
een volwassen mannetje te zijn, die door de kenmerkende palp en opvallende dorsale tibiale apophyse snel te 
determineren was als Cheiracanthium mildei (fig. 1). Ondanks dat deze spin uit een pallet uit Zwitserland 
kwam, betekent dat niet per sé dat hij met desbetreffende vracht naar Nederland is vervoerd. De vracht was 
namelijk al op 29 februari 2017 in Papendrecht gelost. Omdat de pallets aan de  
 

  
 

Fig. 1. Cheiracanthium mildei ♂, links een adult en rechts een detail van de palp. Foto’s Johan Bink. 
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Fig. 2. Cheiracanthium mildei ♀, links een subadult en rechts hetzelfde individu maar nu volwassen en met geregenereerde 
linkerpoot. Foto’s Johan Bink. 

 
onderkant open zijn kan er in de tijd tussen levering en openen van de pallet van alles in en uit kruipen. Echter is 
op dit bedrijf tot op heden enkel in pallets uit Zwitserland, en nooit uit andere landen, vastgesteld dat er 
geleedpotigen of insecten worden aangevoerd. Ook is vastgesteld dat spinnen achter het doorzichtige plasticfolie 
waarmee de pallets overtrokken zijn, voor langere perioden kunnen overleven (Bink 2016). De vondst van een 
tweede exemplaar op 7 november 2018 in een net gearriveerde pallet uit Zwitserland maakte het echter 
aannemelijk dat het eerstgenoemde exemplaar ook daadwerkelijk uit Zwitserland afkomstig was. Dit tweede 
exemplaar betrof een subadult vrouwtje die op 27 december 2018 haar volwassen stadium bereikte en dus op 
naam gebracht kon worden (fig. 2-3). 

Cheiracanthium mildei is in Europa een algemene soort. Ze is in vrijwel alle landen ten zuiden van ons 
aangetoond, en bijvoorbeeld ook in onze buurlanden, Duitsland (ook in Noordrijn-Westfalen, Arachnologische 
Gesellschaft 2019) en, sinds kort, in België (Van Keer et al. 2007). Daarnaast komt de soort voor in Noord-
Afrika, op de Kaukasus, in het Midden-Oosten en in Centraal Azië (Nentwig et al. 2019). Sauer & Wunderlich 
(1997) noemen dat ze haar retraite achter schors maakt, maar ook in houtstapels en in huis. Ze kan dus dicht bij 
de mens leven. Dat deze spin zich laat verslepen naar nieuwe 
gebieden was al bekend, want in Noord-Amerika en Argentinië is de soort als exoot aangetoond (World Spider 
Catalog 2019). In België kan men tot de conclusie komen of de soort er is geïmporteerd of een op eigen kracht 
is gearriveerd (Van Keer et al. 2007). Overigens hebben onze zuiderburen haar de Nederlandse naam “gele 
spoorspin” gegeven (Van Keer et al. 2007). 

Noemenswaardig is nog dat Cheiracanthium één van de weinig Europese spinnengenera is, waarvan de 
vertegenwoordigers door de menselijke huid heen kunnen bijten. Van Ch. mildei is ook bekend dat ze mensen 
kan bijten, met meestal niet al te ernstige pijnklachten als gevolg (Schmidt 2000, Vetter et al. 2000). In de VS is 
na beten van waarschijnlijk deze soort wel bekend dat necrose en langdurige pijnklachten kunnen optreden, 
waarbij een medicijnbehandeling nodig was (Spielman & Levi 1970, Minton 1972). 
 

 
 

Fig. 3. Epigyne Cheiracanthium mildei. Foto Johan Bink. 
 
TOT SLOT 
In Bink (2016) wordt genoemd dat drie exemplaren Drassodes spec. zijn verzameld op pallets uit Zwitserland 
op 24 februari 2016 en opgekweekt worden. Hiervan is één vrouwtje volwassen geworden in  
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Tabel 1. Aanvullingen op de lijst van spinnen die van Zwitserland naar een bedrijf in Papendrecht getransporteerd worden 
(Bink 2016). Vrijwel alle soorten zijn aangetroffen in de periode na deze publicatie, namelijk van 3 januari 2017 tot en met 2 
november 2018, maar Drassodes lapidosus kon op de lijst gezet worden omdat in 2016 verzamelde dieren volwassen waren 
geworden. 
 

DICTYNIDAE Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1♀ 10-05-2018  
GNAPHOSIDAE Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1♀1♂ 11-03-2016 24-02-2017 
CLUBIONIDAE Clubiona terrestris Westring, 1851 1♀ 15-05-2017  
CHEIRACANTHIIDAE Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1♂1♀ 12-05-2017 07-11-2018 
THOMISIDAE Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1♀ 15-05-2017  
 Xysticus audax (Schrank, 1803) 1♀ 01-05-2018  
PHILODROMIDAE Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1♀ 08-02-2017  
SALTICIDAE Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1♀ 15-05-2017  
THERIDIIDAE Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1♀ 15-06-2017  
 Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1♂ 03-01-2017  
 Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 1♀ 02-11-2018  
 Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1♀ 15-02-2017  
ARANEIDAE Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) 1♂ 15-05-2017  
LINYPHIIDAE Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1♂ 22-08-2017  
 Neriene montana Clerck, 1757 1♂ 03-01-2017  
 Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1♀ 03-01-2017  
 Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1♂ 27-04-2017  

 
mei 2017, evenals een mannetje wat later verzameld is. Genitaal onderzoek wees uit dat het beide Drassodes 
lapidosus betreft, een soort die eigenlijk nog niet echt op de Nederlandse lijst staat (Van Helsdingen 2018), maar 
waartoe waarschijnlijk alle of de meeste van de waarnemingen van D. cupreus in ons land toe behoren (pers. 
meded. P.J. van Helsdingen). Dat lijkt logisch, want D. lapidosus komt wijd verspreid voor in Europa, ook 
overal om ons heen, zoals in Engeland en Ierland, België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen (Nentwig et al. 
2019). In Duitsland komt ze langs de gehele Nederlandse grens voor (Arachnologische Gesellschaft 2019). Over 
het probleem D. cupreus-D. lapidosus zal nog een keer nader gepubliceerd moeten worden. 

Dit artikel laat maar weer eens zien hoe gemakkelijk spinnen zich laten verslepen naar andere landen. Op 
één overslagbedrijf zijn al erg veel interessante vondsten te registeren, en als je dan bedenkt hoeveel van dit 
soort bedrijven er in ons land zijn …   
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