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ABSTRACT 
Population monitoring for three Dutch species is reported upon: Dolomedes plantarius (one population in a forested area in 
Flevoland, stable), Theridion hannoniae (harbor area Rotterdam, population implosion), Zoropsis spinimana (new records). 
Records of imported species are given: Latrodectus hasselti (females in Sliedrecht and Amsterdam), Barylestis variatus (one 
female imported with small palm trees from Ivory Coast). 
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I - Dolomedes plantarius: Jaarlijkse monitoring  
 
Lykele Zwanenburg uit Dronten volgt de ontwikkelingen van de populatie van Dolomedes plantarius (Clerck, 
1757) in de Noordoostpolder, prov. Flevoland, ieder jaar op de voet. Hij zorgt er, als oud-terreinbeheerder bij 
Natuurmonumenten, voor dat het gebied ook zo wordt beheerd dat deze soort daar goed kan gedijen. Hij is ook 
degene die de populatie daar ooit heeft ontdekt. Dit is de bekendste populatie van de Grote gerande oeverspin 
buiten de laagveenplassen en hun directe omgeving. De locatie is vrijwel zeker ooit gekoloniseerd vanuit De 
Weerribben in Overijssel. Waarschijnlijk was het bos toen nog nauwelijks ontwikkeld en vestigde de soort zich 
in een gebied met lage vegetatie en veel sloten. 
 

Lykele Zwanenburg rapporteerde in 2018 over het Waterloopbos en Kampereiland als volgt. 
De spinnen waren dit jaar (9.viii.2018) vroeg ten opzichte van vorig jaar. Dit zal een gevolg zijn van de 

warme en droge periode die we hebben gehad dit jaar. De afloop is nu al aangebroken, terwijl ik vorig jaar op 17 
september 2017 nog 16 kraamwebben met spinnen kon noteren. 
 
WATERLOOPBOS 
Dit jaar werden dezelfde vier rondes gelopen als voorgaande jaren. Vorig jaar waren er zes ronden. Twee ronden 
vervielen omdat het seizoen voor de spinnen was afgelopen. 

Het model IJmuiden behoort bij het Waterloopbos. Dit jaar apart opgenomen in de inventarisatie omdat hier 
veel zegge staat waarop de spinnen te vinden zijn. 

 
20 juni, eerste ronde 

spinnen met cocon - 7 
 verlaten webben - 2 

model IJmuiden - 16 webben met jonge spinnen 
overig gebied - 68 webben met jonge spinnen 

 
5 juli, tweede ronde 

model IJmuiden - 8 webben met jonge spinnen 
overig gebied - 32 webben met jonge spinnen 

 
19 juli, derde ronde 

model IJmuiden - 7 webben met jonge spinnen  + 1 spin met cocon 
overig gebied - 12 webben met jonge spinnen 

 
8 augustus, vierde ronde 

model IJmuiden - 6 webben met jonge spinnen 
overig gebied - 6 webben met jonge spinnen 

 
Het aflopend aantal webben met jonge spinnen houdt in dat de jonge spinnen zijn uitgezwermd. 
Totaal werden er 161 webben geteld, inclusief de al verlaten webben. Vorig jaar waren het er 175 
kraamwebben, dus is de populatie in het Waterloopbos stabiel. 
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KAMPEREILAND BIJ KAMPEN 
Op 21 juni werd 1 kraamweb , en op 5 juli 2 al verlaten kraamwebben waargenomen. Daarna het gebied niet 
meer bezocht, omdat de omstandigheden daar ook veranderen: meer rietvorming langs de oevers. Misschien 
komen ze verder verspreid over het gebied nog wel voor. 
 

II - Theridion hannoniae: een eco-explosie en -implosie 
 
Theridion hannoniae (Denis, 1944) werd voor het eerst in ons land gevonden door Johan Bink (Bink et al. 2014) 
op de Maasvlakte II. Dat was op 17 mei 2014, vlak ten zuiden van de Edisonbaai. Een gezamenlijk bezoek op 
22 juni van dat jaar leverde een nieuwe vindplaats op: onder stenen op de kruin van de stuifdijk die wat 
verderop de zuidzijde van de Nieuwe  Waterweg en de Maasvlakte scheidt van de Noordzee. De soort bleek 
toen zeer talrijk te zijn, zowel mannetjes als vrouwtjes en eicocons. Deze binnenkomer – waarschijnlijk met de 
stenen aangevoerd vanuit Duitsland – had zich in een voor Nederland weinig algemeen habitat explosief 
ontwikkeld. In 2018 meldde Johan Bink dat hij maar weinig exemplaren had gezien bij een recent bezoek en 
zelf kon ik er – tijdens een bezoek voor TV-opnames op 4 september 2018 – maar enkele exemplaren vinden. 
Na de eco-explosie van 2014 had blijkbaar een implosie plaatsgevonden. Dat is een bekend verschijnsel: een 
niche wordt door een nieuwe soort bezet, de soort breidt zich daar sterk uit en de populatie zakt na enige tijd 
weer in. Toch geen ideale woonplek. 
 

III - Zoropsis spinimana: nieuwe vindplaats 
 
Waarnemingen van deze opvallende Valse wolfspin (Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)) blijven binnenkomen. 
Dit keer uit Utrecht van verschillende adressen (in gebouwen), maar ook uit Amsterdam en Veenendaal (onder 
afdak, buiten). Amsterdam en Utrecht stonden al op de kaart, Veenendaal is nieuw. Van de oude adressen in De 
Bilt, Leiden en Alkmaar komen berichten dat de soort nog steeds aanwezig is. Ze zijn dus plaatstrouw. Op 
waarneming.nl staan een aantal waarnemingen, de meeste helaas onvolledig. 
  Met dank aan Hannah Petrie, Joost Meulenbroek (foto), Ger de Vries, Denise  Hoogeveen, familie Sluijter-
Hermans. 
 

 
 

Fig. 1. Zoropsis spinimana, Utrecht. (Foto Joost Meulenbroek). 
 

IV - Binnenwandelende Redback: een spookbezoek 
 
Op 30 juni 2018 kwam een melding binnen van een Redback (Latrodectus hasselti Thorell, 1870) die in 
Sliedrecht in huis werd gezien. Mijn verzoek om her dier meteen te vangen kon niet worden gehonoreerd omdat 
het dier al weer was verdwenen, hoogstwaarschijnlijk de deur uitgelopen, want die stond met het mooie weer 
open. Dat alles speelde zich af binnen tien minuten. De persoon die de waarneming doorgaf was zeer zeker van 
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de herkenning van de soort omdat haar zoon indertijd te maken had gehad met het meekomen van deze soort 
met een zending torpedo’s naar Den Helder (Noordijk 2016). 

Eerdere meldingen uit ons land kwamen uit Veenendaal en Den Helder (Noordijk 2016) en een recente 
opgave uit de haven van Amsterdam (4.vii.2018, import). 
 

V – Barylestis variatus geïmporteerd (Sparassidae) in Rijnsburg 
 
Een vrouwtje van Barylestis variatus (Pocock, 1900) kwam tevoorschijn bij het uitladen van een zending 
palmboompjes uit Ivoorkust bij Flora Holland in Rijnsburg. Een volwassen vrouwtje, 13 december 2018, een 
poot verloren en in niet al te beste conditie. Barylestis variatus is een wat algemenere soort uit West-Afrika die 
al verschillende keren eerder uit Europa is gemeld: België (Schmidt 1959), Duitsland (Schmidt 1959), Great 
Britain (Browning 1954, Wilson 2012), Ierland (Forsyth 1962), Tsjechië ((Machac 2017). 
 
 

   
 

Fig. 2. Barylestis variatus. From left to right: habitus dorsal, abdomen ventral, epigyne (Foto PJvH) 
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