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1 Inleiding 

In dit onderdeel geven we zeer beknopt de ecologie van de relevante spinnen weer. Hierbij 

beperken we ons tot dat deel van de ecologie dat relevant is voor het opstellen van een 

blauwdruk monitoring Lentevuurspin en inhaalslag Gerande oeverspin en de keuzes die 

hierbij gemaakt worden. 

 

1.1 Levenswijze 

1.1.1 Lentevuurspin 

De Lentevuurspin (Eresus sandaliatus) vertoeft het grootste deel van haar leven in de grond. 

De spin graaft een verticale gang, die ze met spinsel bekleedt en die boven de grond een 

zogenaamd koepelweb vormt. Dat is een klein (enkele vierkante cm groot) 'dakje' boven de 

opening van de spinselbuis, dat bekleed wordt met cribellate draden (draden met wollige 

structuur, die in combinatie met de klauwtjes en stekels van prooien een velcro-effect 

hebben). Dat dakje is meestal goed gecamoufleerd met delen van planten, waardoor het van 

bovenaf moeilijk waar te nemen is door de onervaren waarnemer. De diepte van de verticale 

gang varieert van erg oppervlakkig bij de juvenielen, tot een 10 à 12-tal cm bij volwassen 

exemplaren. De ontwikkeling kan vier à vijf jaar duren. De opvallende volwassen mannetjes 

gaan tussen midden april en midden mei op zoek naar vruchtbare wijfjes en leggen daarbij 

op zonnige dagen vaak ettellijke tientallen meters af. Tot die tijd verblijven ze -zoals de 

vrouwelijke dieren- in hun spinselbuis in de grond. 

Wezenlijk is de uiterst beperkte dispersie-capaciteit van de soort (Baumann 1997, 

Johannesen et al. 1998, Ratschker & Bellmann 1995, Rezác et al. 2008). Jongen worden een 

hele tijd gevoed door de moeder en zijn relatief groot wanneer ze het nest verlaten, wat er 

vermoedelijk de oorzaak van is dat zij geen 'ballooning-gedrag' vertonen (het zich laten 

meedrijven met de wind, zoals de meeste spinnensoorten doen in juveniele stadia). Zij 

maken hun eerste webjes in de onmiddellijke nabijheid van het nest. Ook later verspreiden 

ze zich maximaal binnen enkele meters. Barrières zoals wegen en kanalen kunnen niet 

worden overbrugd, wat maakt dat de soort 'gevangen' zit op relicthabitats en enkel via 

corridors met geschikte habitat haar leefgebied kan uitbreiden. 

1.1.2 Gerande oeverspin 

De Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) is een waterminnende soort (oevers van bij 

voorkeur stilstaande waters, ook in moerassen en broekbossen). Doordat de vrouwtjes tot 

onze grootste spinnen behoren, zijn ze ook in staat om gewervelde dieren zoals kleine visjes 

en salamanders te verschalken. Vanaf eind juni wordt de bruinige eicocon gefabriceerd, die 

de moeder tussen de cheliceren met zich meedraagt. Als de jongen gaan uitkomen, weeft 

het wijfje het zogenaamde 'kraamweb', waarin ze de cocon ophangt en waarop ze blijft 

waken om belagers te verjagen. Jonge exemplaren zijn vaak verder van het water aan te 

treffen en weven in de eerste stadia nog een webje op bladeren van kruiden en struiken. 

Later gaan ze enkel nog actief op jacht en zoeken dan het water op. De ontwikkeling duurt 

vaak twee jaar. 

 

1.2 Bemonsteringstechnieken  

1.2.1 Lentevuurspin 

Lentevuurspinnen worden omwille van hun erg sedentaire levenswijze niet efficiënt 

verzameld via bodemvallen. Rondzwervende mannetjes zouden in het paarseizoen wel op 
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deze wijze kunnen verzameld worden, maar dit is niet verkieslijk omwille van de grote 

schade die deze methode zou aanrichten aan de aanwezige populatie. Bodemvallen waarin 

mannelijke exemplaren levend worden verzameld zijn een mogelijkheid, maar vereisen een 

heel regelmatige lediging omdat ook daarin anders veel slachtoffers vallen door de 

aanwezigheid van predatoren of door kannibalisme. Bovendien zouden de gevangen 

mannetjes eerst moeten gemarkeerd worden vooraleer terug in vrijheid te worden gesteld 

(om dubbeltellingen te vermijden). 

Het tellen van de aantallen lentevuurspinnen gebeurt dan ook best door het visueel 

waarnemen van webjes. Het tellen van zwervende mannetjes langs een transect is geen 

optie, want geeft hoe dan ook een veel minder accuraat beeld van populatiedichtheden 

omdat de activiteit beïnvloed wordt door de weersomstandigheden en bv. de windrichting 

mee bepaalt welke trajecten de mannetjes afleggen bij het volgen van feromonensporen. 

1.2.2. Gerande oeverspin 

Omdat enkel de volwassen exemplaren met zekerheid op soortnaam kunnen worden 

gebracht (via studie van de secundaire genitaalstructuren), heeft het weinig zin om juveniele 

exemplaren te verzamelen (tenzij men met zekerheid vaststelde dat de Gerande oeverspin 

de enige oeverspin-soort is die in het gebied voorkomt). Er wordt dus hoe dan ook best in de 

omgeving van het water bemonsterd (juvenielen zijn op grotere afstand van het water aan te 

treffen). Dit kan via bodemvallen of via handvangsttechnieken (sleep- of schepnet), waarbij 

die laatste wel met zorg maximaal moeten gestandaardiseerd worden. Het plaatsen van 

bodemvallen in een moerassige omgeving of op de oever van een plas of ven, brengt risico's 

met zich mee. Bij stijging van het water kunnen de vallen vollopen, waarbij de bewarende 

substantie (bv. formol) bovendien een toxisch effect kan hebben op de omgeving. Bovendien 

wordt bij monitoring steeds getracht om niet-destructieve methoden toe te passen. 

Indien in eerste instantie wordt vastgesteld dat de Grote oeverspin (Dolomedes plantarius) 

niet voorkomt op de locatie, kan men in een later stadium enkel op visuele waarnemingen 

van oeverspinnen afgaan. Gezien de zeldzaamheid, enigszins verschillende habitatkeuze en 

extreem beperkte verspreiding van de Grote oeverspin kunnen waarnemingen van 

oeverspinnen in dat geval betrouwbaar als waarnemingen van de Gerande oeverspin worden 

beschouwd. Waarnemers moeten dan wel voldoende expertise hebben om verwarring met 

bv. piratensoorten (Pirata spp.) uit te sluiten! 
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2 Meetnet Lentevuurspin 

2.1 Soort 

De Lentevuurspin is gekend van drie locaties in België, allen gelegen te Lommel. Gedurende 

de voorbije jaren werden door ARABEL-leden vijf oude waarnemingen (spontaan gemeld 

door burgers) nagegaan door de betrokken vindplaats opnieuw te bezoeken en grondig te 

onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van de soort, echter zonder succes.  

 

2.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

2.2.1 Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)?  

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

2.2.2. Doelpopulatie en steekproef Lentevuurspin 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle locaties (n=3) waarin vanaf 

2009 (= jaar van herontdekking) de soort werd waargenomen in Vlaanderen.  

2.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek zal worden opgesteld; ook veldformulieren zullen worden ontworpen.)  

De Lentevuurspin wordt het best opgevolgd door transecttellingen. Hier is al enige ervaring 

mee in Vlaanderen. Binnen elk effectieve leefgebied (locatie) worden gezien de erg 

sedentaire levenswijze van de Lentevuurspin 3 transecten uitgelegd. Dit moet volstaan om 

een representatief beeld te geven van de lokale populatietrend. 

Werkwijze transecttelling: 

 er worden 3 transectlijnen van 50m lang willekeurig uitgelegd, en die liggen minstens 

10 m van elkaar;  

 Indien er minder leefgebied is, kunnen de transecten korter zijn (min 25m), en die 

liggen minstens 5 m van elkaar; 

 transecten worden geteld tussen midden augustus en midden september; 

 er wordt gezocht in een zone van 1m breed, dus tot 50 cm aan weerszijden van de 

transectlijn; 

 transecten kunnen geteld worden door één persoon, waarbij enkel het totaal aantal 

waargenomen webjes langs de transecten van belang is; 

 de weersomstandigheden zijn bij gebruik van deze methode minder van belang en 

hebben geen invloed op het aantal waarnemingen. 

Transecten worden geteld tussen midden augustus en midden september. Na deze periode 

sluiten de volwassen vrouwtjes met jongen, alsook de volwassen geworden mannetjes, hun 

webben af en wordt het bovengrondse gedeelte van het web zo mogelijk nog minder goed 

lokaliseerbaar. De aangegeven periode biedt ook mogelijkheid om de webjes van meerjarige 

jongen te herkennen daar waar de webjes van éénjarigen in het voorjaar voor verwarring 

kunnen zorgen en een groter verschil in waarnemingscapaciteit per waarnemer kunnen 

blootleggen. Voor de monitoring van populatietrends is de verspreiding van webjes langs de 
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transectlijn in principe niet belangrijk. Ingeven van webjes via gps-coördinaten is dus ook 

niet noodzakelijk. De transecten worden uitgezet en ingemeten met een GPS, waarbij begin- 

en eindpunt gemarkeerd wordt (bv. met vlaggenstokken). De exacte locatie wordt 

beschreven in de gedailleerde handleiding. Aangezien de vestiging van Lentevuurspin sterk 

gebonden is aan erg lokale omstandigheden m.b.t. vegetatiestructuur en die 

omstandigheden ter plaatse (zeer) snel kunnen veranderen (verdichting kan bv. erg snel 

optreden), moet er zeker in de opstartfase voorzien worden om de ligging van de transecten 

te evalueren om de drie jaar. 

 

2.3 Verspreiding 

Er zijn geen bijkomende inspanningen nodig om de verspreiding van de soort in kaart te 

brengen. Nieuwe meldingen van de Lentevuurspin in andere gebieden moeten onderzocht 

worden om te kijken of het inderdaad deze soort betreft (ook de Herfstvuurspin Eresus 

kollari, zou ooit zijn waargenomen in België) en of er een populatie voorkomt.  

De kans op ontdekking van bijkomende populaties is vrij klein omwille van een reeks 

voorwaarden waaraan moet voldaan zijn, met als belangrijkste het gegeven dat (een deel 

van) de site geschikt moet zijn gebleven gedurende een erg lange periode. De erg beperkte 

dispersiecapaciteit (zie boven) maakt immers dat wanneer de soort verdwijnt omwille van  

het ongeschikt worden van de habitat (bv. te dicht worden van de heidevegetatie of te sterke 

vergrassing van de Pijpenstrootjesvegetatie, te veel boomopslag of te sterke opstapeling van 

strooisel), de populatie niet alleen uitsterft, maar bovendien het gebied ook niet meer terug 

kan gekoloniseerd worden bij het terug geschikt worden van de habitat.  

 

2.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifiek onderzoek dat buiten de 

scope van dit meetnet valt en is ook niet van toepassing voor soorten prioritair voor het 

Vlaams beleid. 

 

2.5 Werklast en materiaal 

Het zoeken naar de Lentevuurspin is arbeidsintensief en vereist het juiste zoekbeeld voor de 

webjes. De webjes zijn klein en vaak bedekt met plantenmateriaal. Vooroverbuigen is 

noodzakelijk om een goed zicht te krijgen op de aanwezige webjes, temeer omdat de webjes 

van juveniele exemplaren ook recht evenredig kleiner zijn. Enige voorbereiding (lokaliseren 

transect en uitzetten begin- en eindpunt) is nodig.  

Voor het lopen van drie transectlijnen rekenen we op 3 uur veldwerk en nog een uur 

voorbereiding op het terrein, uitzetten vlaggen. 

 

Tabel 1. Werklast lentevuurspin. 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT veldwerk-

dagen/jaar 

Lentevuurspin 3 4 1 1 12 3 
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Materiaal: Indien nodig: GPS of smartphone voor lokalisatie transect, staken + vlagjes 

(transectafbakening). Hierbij veronderstellen we dat de medewerker zelf over alle materiaal 

(incl. een gps of smartphone) beschikt. 
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3 Inhaalslag Gerande oeverspin 

3.1 Inleiding 

Vooraleer een gestructureerd meetnet kan uitgewerkt worden moet de verspreiding van de 

soort vrij goed gekend zijn. De huidige kennis over de Gerande oeverspin is onvoldoende en 

te gefragmenteerd. Vandaar dat we voorstellen om te beginnen met een inhaalslag voor de 

Gerande oeverspin, waarna moet geëvalueerd worden of voor deze soort een gestructureerd 

meetnet wordt uitgewerkt.  

 

3.2 Werkwijze inhaalslag 

De Gerande oeverspin is van nogal wat locaties gemeld. De databank van ARABEL meldt 24 

locaties van vijftien 10km UTM-hokken. Waarnemingen.be meldt 86 goedgekeurde 

waarnemingen (obv foto) van Dolomedes spec. op 33 locaties die in 28 hokken van 10x10 

km liggen (19/10/2013). Hoewel het onderscheid met Grote oeverspin op basis van een foto 

niet kan gemaakt worden, mogen we er op basis van steekproeven van uitgaan dat méér 

dan 90% hiervan effectief de Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) betreft. 

Tijdens de inhaalslag moet : 

 met zekerheid vastgesteld worden of het om de Gerande oeverspin gaat en dus niet de 

Grote oeverspin (Dolomedes plantarius) betreft; 

 een aantal locaties op basis van onwaarschijnlijkheid van de aanwezigheid van een 

populatie geschrapt worden; 

  gekeken worden of de waarneming betrekking heeft op een populatie of op 

rondzwervende individuen; 

 specifiek gezocht worden op die locaties waar de kans groot is om er een populatie aan 

te treffen. 

Om een inschatting te kunnen maken of een waarneming betrekking heeft op een zwervend 

exemplaar of het een populatie betreft, en hoe groot die dan is, geven we hier een aantal 

verbeterpunten voor het doorgeven van losse waarnemingen: 

 noteer steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren; 

 vermeld bij adulte vrouwtjes of ze een eicocon meedroegen of bij het kraamweb 

zaten; 

 vermeld de locatie zo exact mogelijk. 

Aangezien de inhaalslag als belangrijkste doelstelling heeft om de aan- of afwezigheid van de 

Gerande oeverspin vast te stellen, raden we een 'random transect' aan dat wordt gekozen op 

basis van een expertoordeel (expert judgement). Het heeft weinig zin om hier een korte 

gestandaardiseerde periode voor te voorzien. In principe zoekt men intensief op plaatsen die 

men geschikt acht en dit voor minstens een uur, maar mogelijk ook voor een veel langere 

periode (als het bv. een groot gebied met meerdere waterpartijen betreft). De 

bemonsteringsmethodiek is eenvoudig het visueel lokaliseren van de soort en ze verzamelen, 

veelal via een sleep- of schepnet. De facto zal het bereik zich zo goed als beperken tot een 

meter breedte langs het gelopen transect. 

Om de inhaalslag zo volledig mogelijk te maken voor Vlaanderen, en om de vrijwilligers 

gericht te laten zoeken, worden vooraf zoekzones afgebakend op basis van selecties op de 

BWK en andere relevante kaartlagen. 
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3.3 Werklast inhaalslag 

Op dit moment zijn er 57 locaties van de soort bekend (bron ARABEL-databank en 

Waarnemingen.be). Daarvan zullen er een aantal wegvallen, maar er kunnen ongetwijfeld op 

basis van habitatanalyse nog locaties bijkomen die moeten worden onderzocht op de 

aanwezigheid van de Gerande oeverspin. Potentiële habitats kunnen op basis van de N2000-

kartering (3160, 4010, 7110, 7140, 7120, 7210, 7230) of op basis van de volgende BWK 

eenheden worden aangeduid: Ao(o,m), Ce, Cm, Md, Mk, Ms en Sm. Verder zullen in de loop 

van de komende jaren ongetwijfeld nog nieuwe vindplaatsen worden ingevoerd in 

waarnemingen.be. 

Er wordt voorgesteld om de inhaalslag over 6 jaar te spreiden (periode 2014-2019), waarbij 

jaarlijks 5 mogelijke habitats op de aanwezigheid van een populatie worden onderzocht. 

Indien de komende jaren nog veel nieuwe locaties gevonden worden, kan de duur van de 

inhaalslag verlengd worden met een paar jaar. 

Het grondig onderzoeken of een populatie van de soort in een bepaald gebied aanwezig is, 

schatten we op 4 uur per gebied, afhankelijk van de gebiedsoppervlakte en het aantal 

geschikte locaties binnen het gebied. 

 

Tabel 2. Werklast inhaalslag Gerande oeverspin. 

 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT veldwerk-

dagen/jaar 

Gerande oeverspin 5 4 1 1 20 5 
 

 

Materiaal:  

Sleep- of schepnet, formulieren (papier of digitaal), evt. GPS of smartphone. Hierbij 

veronderstellen we dat de medewerker zelf over alle materiaal (incl. een gps of smartphone) 

beschikt. 

 

3.4 Naar een gestructureerd meetnet voor de Gerande oeverspin 

De databank van ARABEL, gecombineerd met de vastgestelde populaties via de inhaalslag 

(zie boven) volstaat om een goed beeld van de verspreiding van de soort in Vlaanderen te 

bekomen. Niettemin moeten eerst nog een aantal onduidelijkheden worden weggewerkt en 

moet er ook nog potentieel geschikt leefgebied worden afgezocht om te bepalen of de soort 

er al dan niet voorkomt. Na de inhaalslag wordt bekeken of er voor deze soort een 

gestructureerd meetnet kan worden uitgewerkt.  

Op basis van de inhaalslag worden de waterpartijen met aanwezigheid van de spin 

geïdentificeerd. Indien meer dan 3 waterpartijen met aanwezigheid van Gerande oeverspin 

per gebied voorkomen, worden er hieruit random 3 per gebied gekozen. In het geval van 

hele grote en vele kleine waterpartijen met aanwezigheid wordt maximum 1 grote 

waterpartij opgenomen. 

Hier geven we alvast een methodologie hoe de populatietrends van de Gerande oeverspin 

best wordt opgevolgd:  

 lopen van vaste transecten langs waterpartijen; 

 Transecten zijn maximaal 50m lang, en omvatten de volledige oeverzone bij kleine 

waterpartijen; steeds worden de exact zelfde transecten opgevolgd; 
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 de oever wordt afgestruind aan een snelheid van ± 1m/min. en via visuele 

waarneming worden de aantallen volwassen exemplaren vastgesteld; 

 per transect wordt minimum 30 min gezocht; 

 de transecttellingen gebeuren tussen begin mei en eind juni. 

Transecten worden bij het eerste terreinbezoek vastgelegd en ingemeten met een GPS of 

duidelijk beschreven (bv. "50cm van de oever, volledige oeverzone"). Begin- en eindpunt 

worden gemarkeerd op het terrein. 

De nodige omzichtigheid dient in acht genomen bij het bewandelen van de oever, omdat de 

soort in staat is bij verstoring onder water te duiken. Het tellen van kraamwebben met 

eicocons is waarschijnlijk geen valabel alternatief omdat uit de kleine aantallen vermoedelijk 

geen statistisch significante trends zijn af te leiden. 

In rekening moet worden gebracht dat de Gerande oeverspin -hoewel groot van postuur- 

niet de zichtbaarheid heeft van bv. overvliegende libellen en dat dus grondig zal moeten 

gekeken worden om de spin tussen de vegetatie langs de oever te vinden. Bij onderduiken 

zal ook af en toe moeten gewacht worden tot de spin terug boven water komt en dit om te 

verifiëren of het wel degelijk om een oeverspin gaat. Gezien de intensiteit van het zoekwerk, 

kan best gerekend worden op één locatie per dag per medewerker. 

 

3.5 Kwaliteit van het leefgebied 

Niet van toepassing voor soorten prioritair voor het Vlaams beleid. 
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4 Synthese en haalbaarheid 

4.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en herkennen 

van de verschillende soorten spinnen. Dit vereist enige ervaring en voorafgaande vorming. 

Daartoe worden enkele terreinexcursies samen met ervaren onderzoekers (arachnologen) 

georganiseerd of worden specifieke opleidingen georganiseerd.  

 

4.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor het meetnet Lentevuurspin en de inhaalslag 

Gerande oeverspin wordt gegeven in Tabel 3. Per 5 uur tijdsinvestering op het terrein wordt 

1 uur extra gerekend om de gegevens in te voeren (al dan niet op papier, smartphone, 

webapplicatie…) of het veldwerk voor te bereiden. 

 

Tabel 3. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet Lentevuurspin en inhaalslag Gerande 

oeverspin. Voor de Lentevuurspin worden alle locaties jaarlijks bezocht. Voor de inhaalslag 

van de Gerande oeverspin gaat het jaarlijks om 5 unieke locaties. 

 

Soort 
  

#loc/jaar veldwerk (u) 
verwerking 

(u) 
TOT veldwerkdagen 

Lentevuurspin 3 12 2 3 

Gerande oeverspin 5 20 8 5 
 

 

4.3 Haalbaarheid 

Om de meetnetten duurzaam te garanderen zal er moeten ingezet worden op educatie en 

training van (nieuwe) mensen. Enkel door een maximale ondersteuning van de vrijwilligers 

zal de inhaalslag of het meetnet op termijn kans hebben tot slagen. 

Het uitrollen van een monitoringsnetwerk vergt tijd en kan maar gerealiseerd worden indien 

voldoende vrijwilligers worden gevonden om mee te werken. De tijdsinvestering voor de 

inhaalslag Gerande oeverspin moet als een ingeschat jaarlijks gemiddelde beschouwd 

worden en moet eerder aanzien worden als een ruggengraat waarrond vrijwilligerswerk zich 

kan organiseren. De voorgestelde termijnen mogen niet als argument worden gebruikt om 

niet van start te gaan met een gestructureerde inventarisatiecampagne. De snelheid 

waarmee het vrijwilligerswerk zich kan organiseren zal de termijnen waarin monitoring 

haalbaar wordt bepalen. 
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