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Inleiding

In	Nederland	zijn	ruim	zeshonderd	spinnensoorten	bekend.	
Spinnen	eten	levende	prooi,	die	ze	op	verschillende	manieren	
kunnen	vangen:	met	behulp	van	webben	(bijvoorbeeld	Aranei-
dae,	Theridiidae	en	Linyphiidae),	actief	jagend	op	de	grond	(bij-
voorbeeld	Lycosidae	en	Gnaphosidae)	of	in	de	vegetatie	of	op	een	
ander	substraat	zoals	muren	(bijvoorbeeld	Salticidae).	Vrijwel	al-
le	soorten	zijn	polyfaag,	slechts	enkele	spinnen	zijn	gespeciali-
seerd	op	bepaalde	prooien,	zoals	Dysdera-soorten	die	pissebed-
den	eten.	Enkele	kogelspinnen	(bijvoorbeeld	soorten	uit	de	gene-
ra	Episinus,	Dipoena,	Laseola	en	Steatoda)	hebben	zich	gespeciali-
seerd	op	het	vangen	van	mieren.	Webbouwende	spinnen	zijn	
voor	hun	voedsel	afhankelijk	van	wat	er	in	hun	web	terecht	
komt,	maar	van	enkele	soorten	is	bekend	dat	ze	bepaalde	prooi-
en	negeren.	Actief	jagende	spinnen	selecteren	vooral	op	formaat	
en	vermijden	prooien	die	te	groot	of	wellicht	te	gevaarlijk	zijn.

In	vrijwel	elk	terrestrisch	habitattype	zijn	spinnen	te	vinden.	
Hun	voorkomen	is	vooral	afhankelijk	van	de	vochtigheid	en	het	
microreliëf	van	de	bodem	en	de	vegetatie,	die	bepalen	of	er	web-
ben	of	schuilplaatsen	kunnen	worden	gebouwd.	Op	akkers	ko-
men	vooral	soorten	voor	uit	de	families	van	de	wolfspinnen	(Ly-
cosidae),	strekspinnen	(Tetragnathidae),	kogelspinnen	(Theridii-
dae)	en	de	altijd	en	overal	aanwezige	hangmatspinnen	(Linyphi-
idae)	(onder	andere	Siepel	et al.	1996,	Nyffeler	&	Sunderland	
2003,	Ludy	&	Lang	2004).

Levenscyclus

Het	spinnetje	dat	uit	het	ei	komt	wordt	nimf	genoemd.	Deze	
nimf	kan	in	eerste	instantie	nog	'verzorgd'	worden	door	de	
moeder	(bijvoorbeeld	bij	Lycosidae),	maar	wordt	na	enkele	da-
gen	afhankelijk	van	zelfgevangen	prooi.	Soms	zijn	ze	kanniba-
listisch	en	vormen	de	dieren	uit	hetzelfde	eipakket	de	eerste	
prooi.	Afhankelijk	van	hun	grootte	vervellen	spinnen	meestal	
tussen	vier	en	tien	keer,	waarvan	de	eerste	keer	binnen	het	ei	
(Foelix	1996).	De	meeste	spinnen	overwinteren	als	nimf,	maar	
ook	overwintering	als	ei	en	als	(sub)adult	is	mogelijk:	Pachy-

gnatha clercki	Sundevall	en	P. degeeri	Sundevall	bijvoorbeeld	over-
winteren	(in	tegenstelling	tot	de	meeste	andere	webmakende	
spinnen)	als	adult	en	dat	geeft	ze	de	gelegenheid	om	het	vol-
gende	voorjaar	in	het	sterk	veranderde	(akker)milieu	een	goede	
plaats	uit	te	zoeken	om	de	eicocon	te	deponeren.	Veel	spinnen	
leven	een	jaar,	maar	er	komen	ook	soorten	met	een	meerjarige	
levenscyclus	voor.	Webspinnen	beginnen	al	na	de	tweede	ver-
velling	met	het	bouwen	van	een	webje.

Voorkomen in akkers en akkerranden

Welke	spinnen	een	akker	koloniseren	hangt	deels	af	van	welke	
soorten	in	de	omgeving	voorkomen,	met	andere	woorden	in	
welk	gebied	de	akker	zich	bevindt.	Vrijwel	altijd	zijn	het	de	soor-
ten	met	een	brede	ecologische	amplitude	die	zich	(tijdelijk)	ook	
op	de	akkers	kunnen	handhaven.

Op	akkers	is	doorgaans	voldoende	voedsel	aanwezig,	vooral	
wanneer	er	ook	gewassen	aanwezig	zijn.	Wel	is	er	veel	versto-
ring	in	de	vorm	van	onder	andere	insecticidengebruik,	maaien	
en	ploegen,	die	de	spinnenaantallen	significant	kan	verminde-
ren	(Thomas	&	Jepson	1997).	Juist	deze	drastische	periodieke	
verstoringen	op	akkers	selecteren	voor	soorten	met	bepaalde	le-
vensstrategieën	(Samu	&	Szinetar	2002)	–	zo	zijn	vooral	soorten	
waarvan	de	adulte	periode	samenvalt	met	het	groeien	van	de	
gewassen	te	vinden	op	akkers.	Algemeen	op	akkers	zijn	bijvoor-
beeld	de	hangmatspinnen	Oedothorax apicatus	(Blackwall)	op	ka-
le	grond	en	O. fuscus	(Blackwall)	(figuur	1)	en	O. retusus	(West-
ring),	beide	laatste	op	begroeide	akkers	(Hänggi	et al.	1995).	Uit	
dezelfde	familie	kunnen	Erigone atra	(Blackwall),	E. dentipalpis	
(Wider),	Lepthyphantes tenuis	(Blackwall)	en	Bathyphantes gracilis	
(Blackwall)	in	zeer	grote	aantallen	voorkomen	op	akkers.	Ook	
wolfspinnen,	zoals	Pardosa amentata	(Clerck)	(figuur	2),	P. prativa-
ga	(L.	Koch),	Trochosa ruricola	(De	Geer)	en	T. terricola	Thorell,	kun-
nen	talrijk	zijn	als	bodempredatoren.	Afhankelijk	van	de	struc-
tuur	van	het	gewas	kan	ook	de	strekspin	Tetragnata extensa	(Lin-
naeus)	algemeen	voorkomen.	Tot	dezelfde	familie	behoren	de	
bodembewonende	en	frequent	op	akkers	voorkomende	P. clercki	
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Spinnen vormen een soortenrijke groep van predatoren. In vrijwel geen 
terrestrisch habitattype ontbreken soorten uit deze orde. Door hun 
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spinnen van groot belang zijn voor plaagbestrijding op akkers. In deze 
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akkers en hun aandeel in plaagbestrijding op basis van recente literatuur. 
Daarnaast doen we enkele suggesties voor het beheer van de directe 
omgeving, waardoor het voorkomen van spinnen op akkers gestimuleerd 
kan worden.
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en	P. degeeri.	Al	deze	spinnen	zijn	algemeen	en	eurytoop	en	er	
zijn	ons	geen	veelvuldig	op	akkers	aan	te	treffen	soorten	be-
kend	met	een	duidelijk	natuurbeschermingsbelang.

Er	is	enkele	malen	aangetoond	dat	spinnen	voornamelijk	in	
de	overblijvende	vegetatie	rondom	de	akker	overwinteren	en	
niet,	of	veel	minder,	op	de	akker	zelf	(bijvoorbeeld	Dennis	et al.	
2000,	Lemke	&	Poehling	2002).	Dit	zijn	geschikte	plekken	om	te	
schuilen,	onder	andere	omdat	temperatuur	en	vochtigheid	hier	
betrekkelijk	weinig	fluctueren	(Rypstra	et al.	1999).	De	randen	
worden	ook	gebruikt	als	schuilplek	na	verstoringen	op	de	akker	
(Thorbek	&	Bilde	2004).	Vanuit	deze	randen	kan	vervolgens	een,	
vaak	snelle,	migratie	naar	de	akkers	plaatsvinden.	Spinnen	ver-
spreiden	zich	vooral	in	de	nimfefase.	Dit	kan	simpelweg	gebeu-
ren	door	lopen,	zoals	grote	spinnen	vaak	doen,	maar	grotere	af-
standen	kunnen	snel	afgelegd	worden	door	het	zogenaamde	
'ballooning',	waarbij	spinnen	aan	een	spinseldraad	door	de	
wind	worden	verplaatst.	Op	akkers	komen	vooral	kleine	spin-
nen	voor	die	zich	ook	als	adult	op	deze	manier	kunnen	ver-
plaatsen.	Door	dit	'ballooning'	kunnen	akkers	ook	snel	gekolo-
niseerd	worden	vanuit	verder	gelegen	gebieden.	Schmidt	&	
Tscharntke	(2005a)	tonen	aan	dat	de	typische	soorten	van	ak-
kers	in	de	lente	in	hogere	dichtheden	voorkomen	in	nabijgele-
gen	gebieden	waar	de	vegetatie	overblijvend	is,	zoals	in	nabijge-
legen	graslanden,	bermen	en	akkerranden.	In	het	gebied	dat	
Dennis	et al.	(2000)	bestudeerden,	overwinterden	wolfspinnen	in	
akkerranden	en	niet	op	de	akkers	zelf.	In	de	zomer	nam	de	tal-
rijkheid	op	de	akkers	af	naarmate	de	afstand	tot	deze	randen	
groeide.	Ludy	&	Lang	(2004)	laten	zien	dat,	hoewel	de	soorten-
rijkdom	in	de	akkerranden	het	hoogst	is,	de	dichtheid	aan	spin-
nen	in	de	zomer	juist	op	de	akkers	het	hoogst	kan	zijn.

Bijdrage aan plaagbestrijding

Vooral	het	voorkomen	van	generalistische	predatoren	in	akkers	
is	nuttig,	omdat	deze	soorten	al	aanwezig	zijn	voordat	een	plaag	
uitbreekt.	Zo	is	gebleken	dat	enkele	algemene	spinnensoorten,	
onder	andere	B. gracilis,	E. atra,	E. dentipalpis,	L. tenuis,	O. fuscus	en	
O. retusus,	niet	alleen	spoorcicaden	(Delphacidae),	springstaar-
ten	(Collembola)	en	vliegen	en	muggen	(Diptera)	eten,	maar	dat	
ook	meer	dan	de	helft	van	hun	menu	uit	bladluizen	kan	bestaan	
(Aphididae)	(Alderweireldt	1994).	Deze	spinnen	maken	een	web	
in	de	gewassen.	Heel	wat	insecten	belanden	wel	in	de	spinnen-
webben	maar	worden	niet	opgegeten	door	de	spinnen.	Soms	be-
landen	dieren	nog	in	een	web	als	de	spin	al	dood	is	(Alderwei-
reldt	1994).	Mede	hierdoor	kunnen	webspinnen	dus	een	grote	
rol	vervullen	in	het	verwijderen	van	plaaginsecten.	De	nimfen	
van	Oedothorax-	en	Pachygnatha-soorten	maken	een	klein	web.	
De	volwassen	individuen	passen	echter	de	'zit-en-wachttech-
niek'	toe	om	hun	prooien	te	vangen	(Alderweireldt	1994).	Deze	
laatste	techniek	kan	gezien	worden	als	een	aanpassing	aan	dy-
namische	voedselrijke	milieus.	Wolfspinnen,	met	juist	een	ac-
tieve	manier	van	jagen,	kunnen	ook	in	aanzienlijke	aantallen	op	
akkers	voorkomen	(Nyfeller	&	Benz	1988).	Spinnen	die	geen	web	
maken	kunnen	ook	veel	meer	prooidieren	doden	dan	ze	daad-
werkelijk	opeten	(Sunderland	1999).

Juist	deze	variatie	in	jachttechnieken	binnen	de	spinnen	kan	
zorgen	voor	een	adequate	bestrijding	van	plaagsoorten	(Marc	&	
Canard	1997,	Sunderland	1999).	Spinnen	kunnen	bijdragen	aan	
het	in	toom	houden	van	bijvoorbeeld	bladluizen	(Aphididae),	
tripsen	(Thysanoptera),	snuitkevers	(Curculionidae),	bladrollers	
(Tortricidae),	verschillende	vliegensoorten	(Diptera)	en	dwergci-
cades	(Cicadellidae)	(bijvoorbeeld	Nyffeler	&	Benz	1988,	Alder-

1.	De	piepkleine	Oedothorax fuscus	kan	talrijk	op	akkers	voorkomen	als	er	ook	gewassen	staan.	Foto:	Jørgen	Lissner	(www.jorgenlissner.dk)
The tiny Oedothorax fuscus can be common on arable fields if crops are present.
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weireldt	1994,	Holland	&	Thomas	1997,	Marc	&	Canard	1997,	
Lang	et al.	1999,	Nyffelder	&	Sunderland	2003).	Hierdoor	kan	er	
minder	schade	optreden	aan	gewassen	(Carter	&	Rypstra	1995).	
Collins	et al.	(2002)	laten	zien	dat	bladluisaantallen	verminderd	
worden	door	polyfage	predatoren	(voornamelijk	door	wolfspin-
nen,	hangmatspinnen,	loopkevers	en	kortschildkevers).	Dezelf-
de	studie	laat	ook	zien	dat	de	invloed	van	predatoren	op	de	
plaagsoorten	het	grootst	is	dichtbij	stroken	met	overblijvende	
vegetatie,	zoals	akkerranden.

Milieu-eisen en beheer

In	agrarische	gebieden	fungeren	voornamelijk	de	akkerranden	
(en	andere	plekken	met	overstaande	vegetatie)	als	brongebied	
voor	spinnen,	die	hiervandaan	de	akkers	kunnen	koloniseren.	
Als	de	natuurlijke	bestrijding	door	spinnen	in	het	agrarisch	ge-
bied	gestimuleerd	moet	worden,	ligt	het	dus	voor	de	hand	om	
zoveel	mogelijk	randen	aan	te	leggen	(Schmidt	&	Tscharntke	
2005a).	Dit	kwam	naar	voren	in	een	studie	waarin	akkers	in	
complexere	landschappen,	met	veel	andere	elementen	naast	de	
werkelijke	akkers,	meer	spinnen	bleken	te	huisvesten	dan	mo-
notonere	agrarische	landschappen	(Schmidt	&	Tscharntke	
2005b).	

Meer	structuur	begunstigt	spinnen	niet	alleen	op	land-
schapsniveau,	maar	ook	op	een	lager	niveau.	Veel	structuur	in	

de	akkerranden	heeft	een	voordeel	voor	de	predatoren,	zo	zijn	
er	altijd	veel	schuilmogelijkheden.	Voor	het	beheer	betekent	dit	
dat	het	maaien	gefaseerd	zou	kunnen	plaatsvinden.	Heggen	
zorgen	jaarrond	voor	schuilmogelijkheid	en	zijn	dus	ook	zeer	
geschikt	als	brongebied	voor	predatoren	(Maudsley	et al.	2002).	
Collins	et al.	(2003)	laten	zien	dat	een	hoge	bedekkingsgraad	van	
planten	in	akkerranden	het	voordeligst	is	voor	de	overwintering	
van	spinnen.	Akkerranden	moeten	dus	niet	kaal	de	winter	in	
gaan.	Dat	betekent	dat	er	niet	te	laat	in	het	jaar	gemaaid	moet	
worden,	maar	bijvoorbeeld	juist	als	er	op	de	akker	veel	gewas-
sen	staan,	zodat	veel	spinnen	daar	kunnen	schuilen.

Een	biologische	bedrijfsvoering	lijkt	geen	effect	te	hebben	op	
diversiteit	en	dichtheden	aan	spinnen	(Weibull	et al.	2003,	Clou-
gh	et al.	2005).	Hoewel	enkele	studies	wel	positieve	effecten	vin-
den,	lijken	deze	vooral	het	gevolg	van	een	gevarieerder	land-
schap	rond	biologische	bedrijven	(Clough	et al.	2005).	Een	ver-
mindering	van	verstoringen	kan	wel	een	positief	effect	hebben	
op	het	aantal	spinnen	op	de	akker.	Thomas	en	Jespon	(1997)	la-
ten	voor	hangmatspinnen	aanzienlijke	afnames	in	aantallen	
zien	na	allerlei	verstoringen.	Volkmar	&	Kreuter	(2006)	tonen	
aan	dat	op	akkers	die	minder	geploegd	worden	meer	wolfspin-
nen	te	vinden	zijn.	Om	de	aantallen	spinnen	op	akkers	te	bevor-
deren	kunnen	er	dus	op	verschillende	schaalniveaus	maatrege-
len	genomen	worden.

2.	Pardosa amentata,	een	algemene	wolfspin	op	akkers.	Foto:	Jørgen	Lissner	(www.jorgenlissner.dk)
Pardosa amentata, a common wolfspider on arable fields.
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Summary

Spiders on arable fields – biology and pest control (Arachnida: Araneae)
Spiders	are	polyphagous	predators,	with	a	number	of	prey-capturing	techniques.	Most	spiders	
have	one	generation	per	year	and	they	hibernate	as	spiderlings	(≈	nymphs).	Arable	fields	may	
supply	the	spiders	with	sufficient	food.	Due	to	the	occurring	disturbances,	spiders	often	have	
to	colonise	fields	from	nearby	perennial	habitats,	either	by	walking	or	ballooning.	They	may	
contribute	to	pest	control,	as	has	been	shown	in	several	studies.	Structural	complexity	at	the	
landscape	level	as	well	as	at	the	field	level	promotes	high	diversity	and	abundance	of	spiders.	
Especially	field	boundaries	are	suitable	source	areas	for	spiders	in	arable	fields:	they	are	
close-by	and	if	managed	properly	provide	enough	structure	for	hibernation	and	refuge	during	
disturbances	in	the	fields.
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