
Hanneke Hoekstra

Het is mijn eerste Nachtvlindernacht.
De Kruidhof deed al eerder mee, zodat
ik wel enig idee heb wat ik kan ver-
wachten. Op www.vlindernet.nl was
bovendien een prognose te krijgen
voor de avond van 29 augustus.
Daarbij kwamen maar liefst 222 macro-
nachtvlinders uit de printer: veel meer
dan de 28 soorten die vorig jaar in De
Kruidhof zijn gespot tijdens de Nacht-
vlindernacht. Gewapend met een paar
zaklantaarntjes kom ik De Kruidhof in.
Het laken staat opgesteld naast de vij-
ver in de Geneeskrachtige Kruidentuin.
Vlak voor het donker wordt gaan
Jannie en Siep Sinnema van de Vlinder-
werkgroep Friesland een mengseltje
van stroop en alcohol op tientallen
bomen in de Bostuin en de Klooster-
tuin smeren. Dit mag niet te vroeg
gebeuren, omdat het goedje anders
verdampt is voordat de meeste nacht-
vlinders actief worden. Het is een
prachtig heldere avond en nagenoeg
windstil. De bomen steken zwart af
tegen de oranjeroze hemel in het
noordwesten. De temperatuur om
negen uur is 14oC. Tientallen deelne-
mers aan de Nachtvlindernacht lopen
De Kruidhof in. Er zijn veel families bij 

met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Laat op mogen blijven en met een zak-
lantaarn in het donker op zoek naar
beestjes is natuurlijk een buitenkansje.
Veel kinderen hebben loeppotjes of
vervangers daarvoor bij zich en som-
migen zijn ervaren vlinderaars: ze pak-
ken de beestjes van het laken op hun
vingers of doen ze in het potje om ze
beter te kunnen bekijken. Een van de
jongens maakt zelfs foto’s van zijn
waarnemingen. Goud en zilver

De eerste vlinders die op het laken lan-
den zijn een paar Goudvenstertjes. Een
Olympische start dus. Na het goud
komt het koper, hoewel de Kopervlinder
ook wel van goud lijkt. Nog een paar
schitterende soorten volgen: de Agaath-
vlinder, de Brandvlerkvlinder, de Groene
witbandspanner en de Hagedoorn-
vlinder. Maar: “Wie het kleine niet eert
is het grote niet weerd.”, zo luidt het
gezegde. Jannie Sinnema is erg goed in
het herkennen van de allerkleinste
nachtvlindertjes, die wij leken vaak tot
de ongenode gasten rekenen en min-
achtend als ‘motten’ bestempelen. Het
allerkleinste vlindertje van de avond is
goed voor zilver en zó klein, dat het in
een loeppotje bekeken moet worden.
Maar helaas, die kleintjes tellen van-
avond niet mee. 
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Spannende Nachtvlinder-
nacht in De Kruidhof

De Kruidhof
Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost is het imago van “kruidentuin”
ontgroeid. Wat ooit begon als proeftuin voor de teelt van geneeskrachtige
en aromatische kruiden, is nu een botanisch museum met zeventien unie-
ke, boeiende tuinen. Nieuwste aanwinsten zijn een klassiek aangelegd
Rosarium en een Prehistorische Hof, waarin het leven in de steentijd aan-
schouwelijk wordt gemaakt. Visitekaartje van het openluchtmuseum is
nog altijd de grote Geneeskrachtige Kruidentuin, waar de planten in groe-
pen per aandoening geordend zijn. Vlinders, bijen en andere beestjes
komen ruimschoots aan hun trekken in de imposante Vlindertuin en de
aangrenzende Fruithof. In de Heemtuin zijn diverse min of meer zeldza-
me planten te vinden, zoals orchideeën, parnassia, rapunzelklokje,
wateraardbei en wilde gagel. Momenteel worden er plannen gemaakt voor
een nieuwe educatieve speeltuin.
De Kruidhof is in 2008 geopend tot en met zaterdag 11 oktober
(Oogstdag) en in 2009 vanaf zaterdag 4 april. Op maandag gesloten.
Informatie: www.dekruidhof.nl of telefoon 0511-541253 of mail:
info@dekruidhof.nl.

Rood weeskind



Jan Jaap Boehlé

Van alle dieren in de tuin worden de
spinnen het vaakst als eng ervaren.
Ze hebben vier paar grote poten en
bij hun kop zitten gekke klauwtjes.
Ze kunnen vliegensvlug rennen en je
weet nooit waar ze gebleven zijn,
maken webben die in je gezicht
komen en er gaan spannende verha-
len rond over spinnenbeten. Gebrek
aan kennis is vaak de grootste bron
voor angst. Mijn leraar plantenziek-
tekunde hanteerde de simpele les-
methode van een vraag plus ant-
woord. Op de vraag ‘wat doet men
met iets dat men niet kent’, was het
steevaste antwoord: ‘doodmaken’.
Veel spinnen die in huis worden
gesnapt lopen dit risico. 
Wanneer ik in de tuin bezig ben kom
ik altijd en overal spinnen tegen.
Daar alles wat leeft mij interesseert,
viel me op dat er heel wat soorten
spinnen in de tuin zitten en dat deze
toch weer ieder hun favoriete plek
hebben. De kruisspin is bekend,
maar de namen van die andere spin-
nen, wat ze doen, waarvan ze leven
en hun cyclus, dat leek me leuk om
uit te dokteren. Het oplossen van
deze vragen gaf mij veel plezier en
de opgedane kennis heeft een grote
bewondering voor deze beesten
opgeleverd. 
De afgelopen jaren heb ik een aantal

spinnenwandelingen in Domies
Toen in Pieterburen verzorgd, en ik
kan zeggen dat de belangstelling
groot te noemen was. Er is dus
belangstelling voor het doen en
laten van de spin en met dit stukje
hoop ik de al aanwezige interesse
voor spinnen verder aan te wakke-
ren. Hieronder beschrijf ik enkele
spinnen die in de meeste tuinen zul-
len voorkomen. In het winternum-
mer volgen er nog meer.

Wolfspinnen
Deze zijn redelijk makkelijk te her-
kennen aan de oogstand. Vooraan
staan vier kleine ogen op een rij,
daarachter staan in een naar achter-
gebogen lijn vier relatief grote ogen.
Deze groep spinnen is in onze tuin
praktisch overal aanwezig. Zodra het
zonnig is kruipt ze tussen de plan-
ten en over de bladeren. Er zijn er
erg veel. Als ze elkaar tegenkomen
nemen ze een dreigende houding

Om een uur of tien wordt het tijd om
eens bij de stroop op de bomen te
gaan kijken. Behalve tientallen pisse-
bedden zien we eerst nog niet zoveel
vlinderleven. Hoe later op de avond
hoe meer strooplikkers er verschijnen.
Vooral Huismoeders, een soort die de
meeste bezoekers al kennen, en
Piramidevlinders geven de voorkeur
aan de stroop. Maar het laken lokt
vanuit de verte en trekt ons als een
magneet naar zich toe. 
Inmiddels is de temperatuur daar
opgelopen naar 17oC. Er is bewolking
binnengedreven. De omstandigheden
zijn nu ideaal voor de nachtvlinders.
Gelukkig blijft het droog, want de
kwiklamp zou het al bij een paar spat-
jes regen kunnen begeven. Daar staat
niemand hier op te wachten. En dan
gebeurt het: een Rood weeskind arri-
veert bij het laken. Dit is de aller-
grootste vlinder die we deze nacht te
zien krijgen en indrukwekkend mooi
met schitterend rode ondervleugels. 
“Vorig jaar hadden we hier een heel
bijzonder vlindertje”, memoreert Siep
Sinnema. Ik weet het al: de Witte een-
staart, waarvan de foto veel van onze
publiciteit heeft begeleid. Siep heeft
het verhaal nog maar net verteld of
het eerste Witte eenstaartje wordt
ontdekt en meteen daarna het twee-
de. Siep is helemaal enthousiast:
“Deze hoort nu echt hier bij De
Kruidhof. Ik heb hem verder nooit
meer ergens gezien!” Ik ben perplex:
de reuzenvlinder van de foto is met
het blote oog maar net te onderschei-
den. De Cilix glaucata lijkt op een
vogelpoepje en meet nauwelijks één
centimeter! En toch is dit zo’n bijzon-
der schepseltje. Wie het kleine niet
eert… Tenslotte blijkt het één van de
34 soorten die deze avond zijn waar-
genomen. Een mooi resultaat. 

Hanneke Hoekstra is vrijwilligster
PR bij De Kruidhof, Schoolstraat
29B, 9285 NE Buitenpost
Foto’s: Siep Sinnema, Jan Willem
Zwart en Jan Beets.
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Spinnen spinsels

Springspin

Wolfspin
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Biologie van de spin
Er komen in Nederland 620 spinnensoorten voor, ver-
deeld over 40 families. Om enig begrip te kunnen krijgen
over spinnen moeten we kort stilstaan bij hun plaats in
het dierenrijk en hun lichaamsbouw. In het dierenrijk zijn
ze ingedeeld bij de geleedpotigen (Anthrophora). Dit
houdt in dat hun poten met gewrichten aan elkaar zitten.
Spinnen hebben geen botten, ze hebben een uitwendig
skelet. Dit is gemaakt van chitine, een hard, stug en ste-
vig materiaal dat als een pantser om de lichaamsdelen
zit. Onze botten zitten ook met gewrichten aan elkaar,
maar bij geleedpotigen zitten deze gewrichten aan de
buitenkant en zijn kenmerkend. 
Het lichaam van de spin bestaat uit twee delen die ver-
bonden worden door een smalle buis (pedice). Het voor-
ste deel, het kopborststuk (cephalothorax) bestaat uit
twee platen, de bovenste heet carapax, de onderste ster-
num, die omsloten zijn
door stevig chitinepant-
ser. De twee helften van
deze sandwich worden
bij elkaar gehouden door
membranen en spieren.
Het bloed, organen en
de spieren liggen hier-
tussen opgesloten. De
poten, palpen (aanhang-
sels met een tastfunc-
tie), cheliceren (gifka-
ken) en monddelen
komen tussen de scha-
len uit. Om te kunnen
groeien moet de spin
vervellen, daar de huid
niet meegroeit. De meeste spinnen moeten 5 tot 10 keer
vervellen voordat ze het volwassen stadium bereiken. De
vervelling begint bij de carapax en eindigt bij de poten.
De lege huid blijft meestal ergens aan het web hangen en
wordt vaak voor een dode spin aangezien. De spin is tij-
dens en na dit proces erg kwetsbaar voor andere rovers.
De huid wordt langzaam weer hard. Tijdens deze periode
buigen de spinnen hun poten constant om te voorkomen
dat de gewrichten stijf worden. De vier paar poten zitten
aan het borststuk en zijn elk opgebouwd uit zeven seg-
menten. De voet (tars) heeft drie klauwtjes, de twee bui-
tenste zijn het grootst. Het middelste klauwtje wordt bij
de webspinnen gebruikt voor het vastgrijpen van de dra-
den. Bij veel jachtspinnen zit tussen de twee klauwtjes
een dichte borstel haar (scopula), deze stelt ze in staat
om op verticale oppervlakte te lopen. Ze kunnen zelfs
ondersteboven over een vlak oppervlak lopen. Veel spin-
nen hebben stekels op de poten. Tevens zijn de poten
meestal ook bezet met lange en korte haren. Sommige
van die haren dienen als waarnemingsorganen en
registreren luchtbewegingen en geluidstrillingen, andere
haren stellen de spin in staat te “proeven en ruiken”. De
carapax verenigt het borststuk en de kop. De carapax
heeft vooraan meestal een verhoging, dit is het kopge-
deelte dat de ogen en cheliceren draagt. De spin heeft

meestal acht, soms zes ogen. Grootte en plaats van de
ogen varieert van soort tot soort. Aan de voorkant van
het sternum zitten de labia (onderlippen), soms direct
aan het sternum, maar bij de meeste soorten zijn ze ver-
bonden met membranen, waardoor ze zich (schar-
nierachtig) kunnen bewegen. Aan weerszijde van het labi-
um zitten de maxillen, verbrede vergroeiingen aan de
basis van iedere palp. Zij zijn aan de voorkant bezet met
rijen tanden en lange haren die worden gebruikt bij het
fijnmaken en zeven van het voedsel. Voor de maxillen zit-
ten de cheliceren. Dit zijn de ledematen waarmee de spin
de gifbeet toebrengt en ze bestaan uit een robuuste basis
met aan de top de gifklauwen. Deze klauwen worden in
het slachtoffer gestoken, zodat bijten eigenlijk niet het
juiste woord is. Net onder de top van de klauw zit een
opening waardoor het gif in het slachtoffer gespoten
wordt. Bij bijna al onze inheemse soorten bewegen de

klauwen zich naar elkaar
toe. In rust liggen ze (als
een zakmes) in een groef
van het dikke basaalge-
deelte. Het basaalgedeel-
te is vaak bezet met een
rij tanden om de prooi
mee te verbrijzelen. De
palpen zitten links en
rechts naast de chelice-
ren. Ze lijken op korte
pootjes. Bij jonge spin-
nen worden ze gebruikt
bij het vangen en mani-
puleren van de prooi.
Met deze palpen is wat
bijzonders aan de hand.

Spinnen moeten om te groeien vervellen. Tot aan hun
laatste vervelling, die naar volwassenheid, zijn beide
geslachten niet van elkaar te onderscheiden. Het man-
netje dat voor de laatste vervelling net zo groot als het
wijfje is, heeft nu een kleiner slank abdomen, vaak een
bredere carapax en nogal grote poten. Het wijfje heeft
dan een kenmerkende epigyne (geslachtsopening). Het
grootste verschil in kenmerk zijn wel de palpen. Bij de
laatste paar vervellingen vindt bij het mannetje een gelei-
delijke zwelling plaats van het bovenste deel van de pal-
pen (palpentarsi), die er na de laatste vervelling uitzien
als gladde bokshandschoenen. Het labium, het rostrum,
de voor- en achterlip vormen samen met de maxillen de
mondomlijsting. Hierachter zit de mondopening.
Vooraan deze mondopening zitten filterborstels om het
voedsel te zeven, zodat alleen vloeibaar voedsel in het
lichaam komt. De palpen tot slot spelen een grote rol bij
de paring. Deze palpen bevatten een reservoir. Dit vult de
spin met zijn sperma en hij brengt dit tijdens de paring
over in de epigyna van het vrouwtje. Het achterlijf is
bedekt met een soepele huid. Achteraan zitten de spinte-
pels. Op de spintepels bevinden zich een aantal kleine
spindopjes die de draden produceren. In het achterlijf
bevinden zich de belangrijke delen: het hart, het spijsver-
teringsstelsel, de spinklieren en het ademhalingsstelsel.
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aan die meestal voldoet om een
gevecht te voorkomen. Het zijn zeer
actieve beestjes en ze zijn door hun
aantal niet te ontlopen. Het zijn
jachtspinnen, met uitzondering van
één soort maken ze geen web. Wel
zijn er enkele die een woonbuis
maken. Het zijn geen actieve jagers.
Meestal zitten ze ergens te wachten
totdat er een prooi in de buurt komt.
Ze vallen extra op doordat de vrouw-
tjes de eitjes, gewikkeld in een
cocon, met zich meedragen.
Spinnen maken een cocon door een
matje te spinnen, hierop hun eitjes
te leggen, en dit af te dekken met
een tweede matje. Daarna neemt ze
het tussen de poten en cheliceren en
draait het rond terwijl er meer dra-
den omheen gewoven worden. De
wolfspin neemt haar eicocon mee,
dit doet ze door ze aan de spinte-
pels te bevestigen. Het is een mal
geval. Als ik aan het wieden ben ver-
stoor ik ze vaak. Soms verliezen ze
de eicocon. Meestal komen ze terug
om het op te halen. Kunnen ze hem
niet vinden, dan leg ik het bij hun in
de buurt zodat ze het alsnog meene-
men. Ik las dat wanneer ze de cocon
niet terug vinden ze een ander gelij-
kend voorwerp meenemen, bijvoor-
beeld een slakkenhuisje. Bij zonnig
weer gaan ze met de cocon in de
zon zitten. Op het juiste moment
van uitkomen bijt de moeder de
cocon open. Als de jongen uitkomen
rijden ze een weekje mee op de rug
van de moeder. Ik heb dit wel eens
gezien, en dacht in eerste instantie
met een soort spin met een

wratachtig lijf te maken te hebben.
Tijdens deze periode zijn ze erg
schuw en moeilijk te benaderen. Wat
als laatste nog erg leuk is om te
weten is dat wanneer een jong de
moeder verlaat om b.v. te gaan drin-
ken, zij zich met een draad aan haar
bevestigt die haar waarschuwt wan-
neer de moeder zich beweegt, zodat
ze snel kan terugkeren.

Springspinnen - de Huiszebraspin
Waarschijnlijk heeft iedereen wel
eens een klein (0,5 cm) zwartwit
gestreept spinnetje over een muur of
een stam zien lopen en opgemerkt
dat ze kleine sprongetjes maakt. De
zebraspinnen behoren dan ook tot
de springspinnen.
Het zijn jachtspinnen, ze maken
geen web. Springspinnen hebben
vier erg grote ogen die vooraan op
de kop staan, de achterste middeno-
gen zijn daarentegen zo klein dat je
ze nauwelijks ziet. Bij ons in de tuin
vind je haar op stammetjes en

muurtjes die door de zon beschenen
worden. Ze jaagt op de muur naar
prooien als vliegen e.d. Deze
besluipt ze tot op een centimeter
afstand. Voor ze deze prooi
bespringt, bevestigt zij zich met een
veiligheidsdraad aan de muur, zodat
ze niet valt, mocht ze missen, of in
eerste instantie door de prooi wordt
meegenomen wanneer deze weg-
vliegt. De prooi wordt met de cheli-
ceren vastgehouden totdat het gif
voldoende ingewerkt is, dit duurt
niet lang. Deze spin is altijd bij mooi
weer te vinden. Het is zeer de moei-
te waard deze spinnen eens met een
loep te bekijken.

Spinnen zijn fascinerende beesten.
Als je meer wilt weten over deze die-
ren kun je contact opnemen met de
Spinnenwerkgroep Nederland.
Adres: EIS-Nederland, Postbus 9517,
2300 RA Leiden.

Twee boeken die fantastisch zijn:
Leven op acht poten - Herman
Vanuytven. Uitgeverij Panaman.
ISBN 9080961116.
Spiders of Britain and Northern
Europe - Michael J. Roberts.
HarperCollins Publishers. ISBN
9780002199810.

Jan Jaap Boehlé kweekt samen
met zijn broer Rick (wilde) plan-
ten en legt natuurrijke tuinen
aan.
Adres: Oostervalge 44, 9989 EK
Warffum  0595-424424
www.kwekerijdebeemd.nl
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