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ABSTRACT 
Large communal web of Ostearius melanopygius (Linyphiidae) 

An large communal web of at least about 50 m2 with thousands of spiders was observed on piles of litter and garden waste on 

an abandoned parking lot in a forest near Wageningen (province of Gelderland). The spiders belonged almost exclusively to 

the exotic and invasive Ostearius melanopygius, but thirteen other spider species could be collected as well from a single top 

of the web. Prey items emerged very abundantly from the organic waste, explaining the high spider density at this site. The 

communal web consisted of non-sticky threads and was triggered by the onset of the ballooning period, and was observed 

from the beginning of august till the beginning of November 2019. 
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INLEIDING 

Soms worden uitgebreide matten deinend spinnenweb waargenomen, ook wel eens ‘engelenhaar’ genoemd. Het 

najaar van 2019 leverde daarvan uitzonderlijke voorbeelden op en op internet en in kranten is aandacht besteed 

aan dit fenomeen met prachtige beelden van Vlieland, Texel, de kop van Noord-Holland en Cadzand (bijv. 21 

oktober op www.noordhollandsdagblad.nl, 23 oktober op www.rtlnieuws.nl, 31 oktober op https://vlieland.org). 

Eén massaal optredende spinnensoort is dan de hoofdverantwoordelijk voor het web, maar er zijn ook altijd 

andere spinnensoorten in waar te nemen. Door de omvang en de activiteit van de spinnen, is dit boeiend om te 

observeren. Ondanks dat soms fraaie beelden worden verspreid, wordt er over dergelijke massale webben weinig 

gepubliceerd in Nederland. Hier bespreken en illustreren wij een groot web in Wageningen dat door de exoot 

Ostearius melanopygius (Cambridge, 1879) is gemaakt. 

 

OBSERVATIES 

Het grote en opvallende web werd door de tweede auteur voor het eerst waargenomen op 7 augustus 2019 op een 

min of meer verlaten parkeerplaats in het bos op de Wageningse Berg (fig. 1). Op deze plek lag een flinke hoop 

groenafval van ongeveer 7 m bij 28 m, waarbij een aanzienlijk gedeelte overdekt was met het web. De maximale 

omvang van het web wordt op minstens circa 50 m2 geschat, waarbij het web overigens niet vlakdekkend 

aanwezig was, maar soms alleen uit verbindende dikke spinseldraden bestond. Over vrijwel de gehele hoop was 

een uitzonderlijke activiteit van spinnen te zien, hoofdzakelijk van tienduizenden exemplaren van O. 

melanopygius die dus de hoofdverantwoordelijken zijn van het enorme web. 

Op 2 oktober werd door de eerste auteur het web bezocht. Hoewel er over de gehele berg groenafval 

webresten en spinnen werden gezien, was er toen door een periode met wat slechter weer nog maar een klein 

stukje web aanwezig waar O. melanopygius massaal bij elkaar zat, ook hier tezamen met andere spinnensoorten 

(fig. 2). Om de andere spinnen te determineren, werd een monster genomen van dit gedeelte. In tegenstelling tot 

O. melanopygius waren alle andere spinnen in het juveniele stadium, zodat determinatie tot op soort niet altijd 

mogelijk was. De volgende soorten zijn van het stuk web verzameld: Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 

(Thomisidae), Xysticus sp. (Thomisidae), Philodromus sp. (Philodromidae), Cyclosa conica (Pallas, 1772) 

(Araneidae), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) (Araneidae), Tetragnatha sp. (Tetragnathidae), 

Anelosimus vittatus (Koch, 1836) (Theridiidae), Sardinidion blackwalli (Cambridge, 1871) (Theridiidae), 

Theridion sp. (Theridiidae) en een dwergspin (Linyphiidae). Gemotiveerd door deze vondsten, werd op 7 

oktober de plek weer bezocht. Het zelfde stuk web was nog aanwezig en nu kon ook nog Nigma walckenaeri 

(Roewer, 1951) (Dictynidae) hiervan verzameld worden, naast de al eerder gevonden D. dorsata, Tetragnatha 

sp. en Xysticus sp. Op 31 oktober werden van dit stukje web aanvullend nog Drapetisca socialis (Sundevall, 

1833) (Linyphiidae) en Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) verzameld. Opvallend genoeg waren er ook nog 

andere dieren aanwezig in de webben. Veelvuldig werden bijvoorbeeld kevers, springstaarten, vliegen en 

pissebedden gezien op het web. Zij konden gewoon over het web lopen; deze was dus niet gemaakt van 

plakkerige draden. In figuur 2 is nog een levende gewone oorworm Forficula auricularia te zien die schuilt 

tussen twee delen van het web. 

Het web is lang aanwezig geweest. Bij goed weer waren de spinnen actief en was het web goed zichtbaar 

aanwezig. Bij of na slecht weer waren de spinnen meer verscholen en was ook het gezamenlijke web weg en 

alleen zichtbaar aan allerlei restanten. Tijdens perioden met wat rustiger weer, kwamen er weer snel aanzienlijke  
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Fig. 1. Massaal, gezamenlijk web van met name Ostearius melanopygius, 22 augustus 2019. Foto’s Anita Groenendijk. 

 

  

 
 

Fig. 2. Het op 2 oktober 2019 enige restant van het gigantische web. Uit dit afgebeelde stuk web werden naast de massaal 

voorkomende O. melanopygius nog dertien andere spinnensoorten verzameld op drie datums. Foto Jinze Noordijk. 
 

 

oppervlaktes tevoorschijn. Op 7 november hebben we voor het laatst nog delen van het gemeenschappelijke web 

met spinnen er in waargenomen. 
 

 

EERDER GEDOCUMENTEERD 

Er zijn enkele spinnensoorten die gezamenlijke webben maken en zo hun prooivangst-efficiëntie of bescherming 

tegen roofdieren vergroten; hierbij behoren dergelijke webben tot het sociale gedrag dat inherent is aan de soort 

in kwestie (‘social spiders’, Foelix 1996). Grote gezamenlijke webben bij niet-sociale spinnen zijn ook een 

bekend, maar slechts incidenteel optredend verschijnsel. Wie op internet zoekt kan enkele filmpjes of 

nieuwsberichten uit het buitenland vinden over enorme webben. In Nederland treedt dit verschijnsel ook op, 

maar voor zover wij weten is het slechts éénmaal gedocumenteerd in een artikel. In het Fochtelooërveen werd 

een massaal web van vele honderden vierkante meters waargenomen in het voorjaar van 2014 en 2015. Dit werd 

met name veroorzaakt door een wolfspin uit het geslacht Pirata, waarvan de juvenielen op dat moment aan hun 

periode van balloonen (verbreiding met de wind, al ‘hangend’ aan een spinseldraad) bezig waren (Bouma-Litjens 

et al. 2015). Op deze plek zijn na 2015 ook dergelijke grote webben waargenomen (Judith Bouma-Litjens, 

schrift. meded.). Specifiek voor O. melanopygius zijn er wel twee eerdere gevallen beschreven uit het 

buitenland. Sacher (1978) beschrijft een groot en tijdelijk gezamenlijk web in een tomatenkas in Duitsland en 

beredeneert dat er mogelijk een voedseltekort is ontstaan waardoor de spinnen probeerden te vluchten door 

balloon-activiteiten te ondernemen. Vanuytven (1990) beschrijft een gezamenlijk web bij Antwerpen boven een 

hoop organisch afval; deze was kleiner en korter aanwezig dan het hier beschreven web. Verder schrijven 

Komposch & Natmessnig (2001) nog over Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) (als Troxochrus nasutus) met een 

sterk op het hier beschreven lijkende gezamenlijk web over takkenhopen in een bos in Oostenrijk en Lambeets & 
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Van Keer (2010) over massale webben van verschillende spinnensoorten die klaarblijkelijk uit overstroomde 

weilanden in België wilden ontsnappen. Deze literatuuropgave is zeker niet volledig. 

Het leek ons goed om het Wageningse web hier te beschrijven en zo een bijdrage te leveren aan de kennis 

over dit indrukwekkende fenomeen. Voor het ontstaan van dergelijke webben zijn er heel veel spinnen nodig. In 

de hier beschreven ophoping van groenafval is de dichtheid aan prooidieren zo hoog (m.n. aan allerlei vliegjes 

die leven van rottend organisch materiaal), dat ook de spinnendichtheid blijkbaar zeer hoog kon worden. 

Bovendien is bekend dat exoten plaatselijk massaal kunnen optreden. In andere gevallen, waaronder mogelijk 

die in het Fochtelooërveen, kan een stijging in de waterspiegel er voor gezorgd hebben dat alle spinnen in de 

winter naar bepaalde hoge plekken worden gestuwd, waardoor de dichtheid daar erg hoog wordt en dit sluit aan 

bij het artikel van Lambeets & Van Keer (2010). Duidelijk is dat de gezamenlijke webben niet gemaakt worden 

om prooien te vangen (want er worden niet-klevende draden gesponnen), maar dat ze optreden in de periode 

waarin de betreffende soort zich wil verspreiden door middel van balloonen. Als spinnen lopen, laten ze vaak 

een draad achter op de route, als veiligheidslijn en soms overbruggen ze ook korte afstanden door eerst een draad 

met de wind mee te laten waaien en als die vast komt te zitten die draad te volgen. Grotendeels is het 

gezamenlijke web dus een resultante van alle ‘leidraden’ die de spinnen maken als ze op weg zijn naar hoge 

punten om vandaar uit te balloonen. Of de spinnen bewust ook werken aan het maken een dichte dradenmat, 

waardoor ze bijvoorbeeld op de hoge opvallende punten beter beschermd zijn tegen roofdieren, is niet bekend. 

Dat spinnen die willen balloonen samenkomen op hoge plekken en veel niet plakkende draden maken is 

trouwens ook een bekend verschijnsel voor juvenielen uit één legsel, zoals hieronder is afgebeeld voor Atypus 

affinis Eichwald, 1830 (fig. 3). 

Omvangrijke gezamenlijke webben ontstaan dus bij een uitzonderlijke hoge dichtheid aan spinnen, waarbij 

ze alle samenkomen om te balloonen. Dat daarbij één soort dominant is, is ook logisch, de specifieke 

habitatvoorkeuren en soorteigen fenologie zorgen daar immers voor. Andere soorten die in mindere mate 

aanwezig zijn, kunnen vaak ook in de webben gevonden. In het web in Wageningen gaat dat deels om soorten 

die ook in de afvalhoop leven en misschien wel overrompelt werden door het gezamenlijke nest of ook in het 

najaar omhoog trekken om te balloonen. Een ander deel van de waargenomen soorten is bekend als bewoner van 

bomen en is waarschijnlijk door regen en wind uit de boom gevallen, op het web terecht gekomen en vervolgens 

weer naar een hoog punt geklommen en zo tussen de andere spinnen beland. In de periode van balloonen zijn de 

spinnen waarschijnlijk minder bezig met concurrentie en voedsel vergaren en mogelijk kunnen ze hierdoor 

gewoon door elkaar lopen. 

We hopen dat als andere waarnemers ook dergelijke omvangrijke gezamenlijke webben vinden, ze de tijd 

willen nemen om observaties te verrichten en deze te documenteren. Hierdoor kunnen we meer te weten komen 

over dit fascinerende fenomeen. 

 

 

 
 

Fig. 3. Juvenielen van Atypus affinis uit één legsel komen nadat ze uit het ei zijn gekomen samen op een plek om te 

balloonen, waarbij een gezamenlijk web ontstaat. Foto: Jinze Noordijk. 
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