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De huismus  

                                                                            

Identiteitskaart 

Klasse: vogels   Aves 

Orde:  zangvogels   Passeriformes 

Familie: mussen   Passeridae 

Geslacht: mus 

Soort :     huismus   Passer domesticus 

 

Maten:  lichaamsgewicht 30 gram, lichaamslengte 16 cm, vleugellengte 8,4 

cm, staartlengte 5,3 cm. 

Biotoop: cultuurvolger, vooral in steden, dorpen en bij boerderijen. 

Voedsel: - zaden van lage planten, granen, ook bessen, knoppen en scheuten. 

- de jongen worden voornamelijk gevoed met insecten. 

Voortplanting: - drie tot vijf wittige eieren met variabele vlekken, worden gelegd   

tussen april en augustus, de broedtijd is ongeveer 12 dagen  

                       - de jongen vliegen na ongeveer 14 dagen uit.  

                       - ze worden nog twee weken gevoed buiten het nest. 

 

Bedreigingen:  - de huismus is een algemeen voorkomende vogel.   

                       - in de afgelopen 40 jaar is het aantal broedparen in Vlaanderen                   

met 30% verminderd door verstedelijking en gebrek aan 

woonruimte en voedsel (graslanden, akkers)  

- mussenkolonies van 20 of meer paren worden zeldzaam. 

 

Bescherming: De huismus heeft een beschermd statuut. De huismus zelf mag 

niet worden gedood, de eieren of/en nesten vernield en/of 

verstoord. 
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1. Algemene kenmerken 

 

      www.mussenwerkgroep.be 

Het huismus-mannetje heeft drie belangrijke kenmerken: donkergrijze kruin, 

zwarte bef en een witte vleugelstreep. Andere kenmerken zijn: kastanjebruine 

nek, witachtige wangen, roodbruine band van oog tot op het achterhoofd en 

zwart-gestreepte bruine rug. De snavel is zwart in de zomer en gelig in de 

winter. Ook de zwarte bef van het mannetje wordt in de lente groter en 

zwarter.  

Het huismus-vrouwtje is van boven dofbruin en wit-gestreept van onder 

bruinachtig witgrijs en heeft een bruingele wenkbrauwstreep. De snavel is gelig. 

Voor wat de vliegwijze betreft heeft de huismus een actieve manier van vliegen. 

Bij het vliegen maakt een huismus 13 vleugelslagen per seconde. Met deze 

snorrende vleugelslagen kan een huismus zich verplaatsen met een snelheid van 

55 km per uur. De kruissnelheid bedraagt ongeveer 40 km per uur. De huismus 

heeft een hartslag van 460 slagen per minuut. 

 

2. Leefmilieu 

 
De huismus leeft in open land- en tuinbouwgebieden, in dorpen en steden. 

Vroeger broedden ze massaal onder daken van huizen en zochten ze op akkers 

naar graan. Huismussen leven al eeuwenlang in de omgeving van mensen. Toch 

zijn struiken, bomen en andere groene elementen in het landschap noodzakelijk 
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voor huismussen. Ze dienen als schuilplaatsen, voedselbronnen en 

nestgelegenheid. Huismussen foerageren langs groene stroken van klimop, 

struiken en lage bomen. De huismus ontbreekt nergens waar mensen wonen en is 

dus een cultuurvolger. 

 

3. Voorkomen 

 
Het tegenwoordige verspreidingsgebied strekt zich uit over alle continenten.  

 

Deze verspreiding wordt mogelijk gemaakt door het aanpassingsvermogen van de 

huismus. De huismus is een standvogel, maar kan in de zomer lokaal wat 

rondtrekken. In de loop der eeuwen heeft de huismus de wereld veroverd. Het 

diertje is een van de meest wijdverbreide vogelsoorten in de wereld. De mus is in 

staat zich aan te passen aan allerlei omstandigheden en leeft waar mensen 

leven. Vanaf 9000 voor Christus begon de huismus zijn leefgebied uit te breiden, 

geholpen door landbouwers en veetelers. Van oorsprong is de mus afkomstig uit 

Europa, Azië, Noordwest Afrika en de Nijlvallei. Overwintering in veestallen 

zorgde ervoor dat de mus de mens kon volgen naar koudere streken, tot Siberië 

toe. Door kolonisten zijn mussen ingevoerd in Zuid-Afrika, Amerika, Australië en 

Nieuw-Zeeland. Ongemerkt liften ze mee naar allerlei uithoeken in de wereld.  

 

4. Voedsel 

 
De dikke kegelsnavel van mussen wijst erop 

dat het in de eerste plaats zaadeters zijn. 

Het is overwegend een vegetarische vogel, 

die zich voedt met zaden van lage planten 

(zuring, paardenbloem, varkensgras, 

graszaden en brandnetel) en granen (tarwe, 

haver en gerst). Hij eet ook knoppen en 

scheuten, zacht fruit als druiven, kersen en   ringersdagboek-henri blog 

bessen. Hij foerageert meestal op de grond  
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en op plantenstengels. In de steden wordt dit natuurlijke zaaddieet aangevuld 

met een ruim aanbod aan tafelresten. De maag bevat kleine steentjes die de 

zaden helpen verteren. 

In het broedseizoen eet het vrouwtje vooral insecten (muggen, vliegen, 

mestkever, schorskever, motten en onbehaarde rupsen) en dit is dan ook het 

belangrijkste voedsel dat aan de jongen wordt gegeven. De huismus zoekt zijn 

voedsel het liefst zo dicht mogelijk bij zijn nest.  

 

5. Voortplanting 

 
Net als veel andere tuinvogels hebben huismussen een specifiek broedseizoen 

(april-augustus). Dit seizoen wordt hormonaal gecontroleerd en daarom kunnen 

vogels er niet aan ontsnappen. Het einde van het broedseizoen wordt bepaald 

door de afnemende daglengte.  

Eerst een nest en dan een vrouwtje: 

Het mannetje start met het zoeken naar een geschikte nestplaats. Bruikbare 

nestplaatsen zijn: holtes en openingen in gebouwen, onder daken, in klimop, 

gaten in rotsen en bomen, in kliffen en zandbanken. In bomen broedende 

huismussen zijn veeleer een uitzondering. Mussen broeden in losse kolonies, over 
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het algemeen liggen de nesten in groepjes bij elkaar.  Het nest is een bolvormig 

bouwsel (zoals bij wevervogels), gemaakt van droog gras en stro, repen bast, 

plastic, papier en wat er verder zoal in de buurt te vinden is. Het heeft een 

zijdelingse ingang. De huismuswoning wordt intensief beschermd tegen 

indringers. De huismusmannetjes starten met de bouw van het nest en trachten 

door regelmatige ‘chirrup’-geluiden een vrouwtje aan te trekken. 

Huismussenvrouwtjes bezoeken meestal verschillende nestplaatsen alvorens een 

keuze te maken. Zodra een huismusvrouwtje zich in haar vruchtbare periode 

bevindt worden vliegende vrouwtjes achternagezeten door een bende 

aanbidders. Of copulatie mogelijk is, hangt sterk af van de partner van het 

vliegend vrouwtje. Kan hij de aanbidders op afstand houden, dan bewijst hij wel 

degelijk zijn kwaliteiten en verzekert hij zijn vaderschap. Onderzoeken wijzen 

uit dat mannetjes met een grotere bef vechtlustiger en agressiever zijn. 

Mannetjes met de grootste befjes hebben eerder een nestplaats.  

Dan gaan ze paren: vogels hebben geen uitwendige voortplantingsorganen. 

Mannetjes en vrouwtjes hebben een cloaca, die zowel voor de afvoer van 

afvalstoffen als voor seksueel contact dient. Bij de paring wordt de cloaca  

tegen die van de partner geduwd, waarbij de overdracht van sperma plaatsvindt. 

Mussen copuleren zeer vaak. Nu wordt ook het nest door het vrouwtje aan de 

binnenzijde bekleed met zachter materiaal zoals mos, draadjes wol, 

vruchtpluis en veertjes. In de paringsperiode jagen de vrouwtjes op vliegende 

insecten en soms, net als mezen, op spinnen. Dit doen ze om voldoende eiwitten 

te hebben om eieren te vormen. Dit alles resulteert in een broedsel van meestal 

vier eieren en een paarband voor het leven. Maar een verdwenen partner 

wordt snel vervangen. Dit betekent dat in een mussenpopulatie een niet-

broedende reserve aanwezig is. Een vrouwtje legt drie tot vijf eieren en kan per 

seizoen tot vier legsels produceren. In de regel wordt er elke dag één ei gelegd, 

een half tot anderhalf uur na zonsopgang. Het uitbroeden is het werk voor het 

vrouwtje, dat een broedvlek ontwikkelt twee of drie 

dagen voor zij het eerste ei (3 gram) legt.    

De warme broedvlek is een kale plek op de buik die 

het direct contact met de eieren bevordert. Het 

mannetje broedt niet, wel houdt hij de eieren warm 

als het vrouwtje op zoek is naar voedsel.  

naturvorderhausteur.boku.ac.at. 
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Een mannetje brengt geen voedsel naar zijn vrouwtje in het nest. Na ongeveer 

12 dagen komen de eieren uit. 

Alle hens aan dek: 

Nu de eitjes uitgebroed zijn begint een drukke 

tijd voor het mussenpaartje. 

Jonge mussen (2 tot 3 gram) zijn nestblijvers, ze 

zijn kaal en geheel afhankelijk van de ouderlijke 

zorg.  

Zowel het mannetje als het wijfje brengen de jongen voedsel, al levert het 

mannetje hieraan de grootste bijdrage. Het nest wordt schoongehouden doordat 

in het begin de ouders de verpakte uitwerpselen (omgeven met een vliesje) 

opeten. De eerste 5 dagen worden de jongen gevoed met insecten: tot half mei 

vooral met langpootmuggen en larven, vanaf juni vooral met bladluizen. Na de 

eerste vijf dagen wordt stap voor stap een switch gemaakt naar een meer 

vegetarisch menu. Ongeveer na een week beginnen bij de jonge mussen de veren 

door te komen en weer na een week zijn de jongen in staat het nest te verlaten. 

De jonge mussen gaan mee met hun ouders naar plaatsen waar voedsel te 

vinden is. Ze worden dan nog een tweetal weken gevoederd, meestal door het 

mannetje. De jonge mussen, die te herkennen zijn aan de gele basis van hun 

snaveltjes, bedelen met trillende vleugels om voedsel.          

De ontwikkeling van ei tot een 

zelfstandige mus duurt in totaal 42 

dagen: 12 dagen eieren uitbroeden, na 

ongeveer 16 dagen het nest verlaten 

en dan nog 14 dagen rondvliegen en 

leren.  

De huismus staat op de lijst van soorten 

waarbij infanticide (kindermoord) is 

          vastgesteld. Dat gebeurt wanneer een      

vogel van een paar alleen achterblijft.  

Als dit in het broedseizoen plaatsvindt, kan de wanhopige achterblijver de 

jongen van een naburig paar doden. Het verstoren van het gezinsleven kan het 

paar scheiden en, ongelooflijk maar waar, kan de moordenaar een paar vormen 

met de vogel die kort daarvoor de jongen en partner verloor.  

http://www.mussenwerkgroep.be 

Vogelwachtuden.nl. 
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6. Levenswijze 

 
Huismussen zijn standvastiger dan de meeste vogels en leven het grootste deel 

van hun leven op één plek, samen met de andere leden van de kolonie. Een 

kolonie kan variëren van enkele tot tientallen paren. Kolonies van meer dan 20 

paren zijn tegenwoordig eerder uitzonderlijk. Door in groepen te leven kunnen 

mussen van elkaar leren en gedrag van ouderen en/of soortgenoten afkijken.  

Dit verhoogt de overlevingskansen. Ze leren van elkaar voederplaatsen en 

veilige nest- en broedplaatsen vinden,  

predatoren herkennen en hoe te 

reageren op een alarmroep van een 

soortgenoot of een andere vogelsoort, 

bijvoorbeeld een merel of mees. De 

huismus heeft wel ieder jaar 

vakantie. Die vindt plaats in de late 

zomer wanneer het graan op de 

velden aan het rijpen is.  

                                                                  Voor een korte periode van een paar 

weken verlaten de vogels hun kolonie en gaan ze in de buurt foerageren, maar 

zelden verder weg dan twee kilometer. Na de zomer keren de mussen terug naar 

de door hen verlaten nestplaatsen, waar de mussen gedurende de winter een 

nest als slaapplaats gebruiken. Het 

deel van de groep dat bij het zoeken 

naar een nestplaats uit de boot valt, 

brengt in groepsverband de 

winternachten door op vaste 

slaapplaatsen in groenblijvende, hoge 

struiken of klimop. In de winter wordt 

het grootste deel van de tijd besteed 

aan voedsel zoeken. 

 

  

2010 Stichting Witte Mus 

www.mfnf.nl 
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7. Bedreiging en bescherming 

 
Spreekt men over mussen als een pest dan bedoelt men meestal dat mussen 

vooral zaadeters maar ook graaneters zijn. Nochtans eten mussen ook heel wat 

onkruidzaden op akkers en schadelijke insecten op fruitbomen. 

Vroeger werden mussen net als spreeuwen  

gevangen en opgegeten door middel van de 

mussenpot, die we kunnen beschouwen als de 

voorloper van onze huidige nestkastjes. Nu 

worden de nestkastjes gebruikt om een 

broedplaats te geven en hen zo te beschermen. 

Een volksnaam voor mus is panmus of pannenmus. 

 

De achteruitgang van de mus moet zeker gezocht worden in de veranderingen in 

hun leefgebied. Veel daken zijn door moderne woningbouw voor de huismus 

ontoegankelijk geworden. Het toenemend gebruik van pesticiden in de landbouw 

en in tuinen leidt tot een gebrek aan insecten als voedsel voor de jongen. De  

graan- en korenvelden hebben plaatsgemaakt voor maïsakkers. In de 

landbouw wordt het graan in de zomer geoogst en onmiddellijk afgevoerd naar 

overdekte silo’s. De schaalvergroting in de landbouw heeft tot gevolg dat 

knotwilgenrijen en houtkanten werden gerooid.   

Ook katten, bosuilen, eksters, kraaien en sperwers vormen belangrijke 

predators voor de mussen.                                                                   

Wat kunnen wij doen?   

Wij kunnen zorgen voor voldoende gezond 

voedsel en veilige broedplaatsen.  

Bij de bouw van huizen kunnen we speciale 

voorzieningen treffen zodat de 

holenbroeders een nestplaats vinden 

(neststenen, nestpannen). www.zeelandnet.nl. 

Mignon Van Den Witteboer  
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Plaats maken voor het foerageren: begroeide over-hoekjes, laten groeien van 

plantjes tussen tegels, grasperken slechts tweemaal per jaar maaien, 

planten van insectenrijke vegetaties, geveltuinen, schuttingen laten begroeien 

of groene daken aanleggen ... 

Het planten van hagen zorgt voor de drie v’s: veiligheid, voedsel en 

voortplanting. 

Weren van pesticiden zodat bladluizen en kleine insecten niet sterven en 

gedode insecten niet door de vogels worden opgegeten. 

De ringmus  

Ringmussen en huismussen lijken op elkaar, maar er zijn wel verschillen. In de 

eerste plaats is het duidelijk waarom een ringmus ringmus heet: het is net alsof 

de ringmus een witte halsband heeft. Drie andere verschillen tussen de 

mannetjeshuismus en de ringmus: de ringmus heeft een chocoladebruin kopje 

(bij de huismus is dit donkergrijs), heeft zuiver witte kopzijden met een 

zwarte wangvlek en het zwarte befje loopt veel minder ver door op de borst dan 

bij de huismus. Bijzonderheid 

is dat bij de ringmus het 

mannetje en het wijfje  

uiterlijk geheel identiek zijn.  

 

 

 

Is de huismus een typische stadsvogel, dan is de ringmus vooral een vogel van 

het platteland, een cultuurlandschap met akkerbouw, 

met veel bomen en struiken en met verspreide 

bebouwing. In grotere dorpen of steden is de ringmus  

een schaarse of ontbrekende broedvogel. 

 

Members.home.nl 

http://www.mussenwerkgroep.be 
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Tijdens het broedseizoen vormen ringmussen 

een losse gemeenschap van 10 tot 50 koppels, 

waarbij ze zo dicht mogelijk bij elkaar 

broedplaatsen proberen te vinden, vaak in 

boomholten. Buiten het broedseizoen vormen 

de adulten samen met een aantal juvenielen, 

voedselgemeenschappen die rondtrekken op  

zoek naar voedsel. De techniek die ze  

toepassen is het zogenaamde ‘roller feeding’.  

Dit betekent dat de ringmussen achteraan in de groep steeds de eersten van de 

groep, vliegend voorbijsteken. Op die manier verplaatst de groep zich voorwaarts 

op een ‘rollende’ wijze.  

De ringmus is evenals de huismus een zaadeter; hij eet het zaad van granen en 

vooral van kruiden (soorten grassen, ganzenvoet, muur, perzikkruid en 

varkensgras). Hij eet geen knoppen, bladeren van kiemplanten, bloembladeren, 

zacht fruit. Zowel de huismus als de ringmus eten deels dierlijk voedsel kort 

voor en tijdens de broedtijd: insecten, larven van kevers, snuitkevers, rupsen 

en poppen van vlinders en spinnen.  

In China werd de ringmus door de grote man Mao uitgeroepen tot een 

schadelijke vogelsoort die moest worden uitgeroeid. In 1958 werden 3 miljoen 

Chinezen gemobiliseerd om in drie dagen tijd af te rekenen met de ringmus. 

De daaropvolgende jaren verdween de ringmus bijna volledig uit China. De 

gevolgen waren dramatisch. Verschillende insectenplagen vernietigden hele 

oogsten. De ringmus werd van elke blaam gezuiverd en er ontstonden campagnes 

ten voordele van de ringmus. De heggenmus en grasmus zijn geen echte mussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoplatforma.nl. 
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Tot slot:  

De mus in het volksgeloof, enkele gezegden en een Brugs raadseltje 

Mussen werden in de loop der tijden aanzien als de meest schadelijke vogels.  

Een plaag die moest worden uitgeroeid! Tovermiddelen werden ingezet om de 

mussen te verdrijven: 

- Men stopt tijdens het zaaien drie graantjes onder de tong. Dan spuwt men ze 

uit in naam van een of andere heilige, met als gevolg dat geen mus in je veld 

komt. 

- Men bijt voor zonsopgang op iedere hoek van de akker een aar af, waarop 

men deze in de schoorsteen hangt. 

Gezegden:  Blij met een dode mus – Als de hemel valt zijn alle mussen dood – Zo 

zot als een mus – Hij heeft een mus onder zijn hoed – Een vrolijke mus – Het is 

daar oremus – De mussen vallen van de daken. 

Een Brugs raadseltje uit de 16de eeuw: ‘Ses musschen op eenen boom sittende, 

iemant schieter dry af, hoe vele blijvender sitten? Antwoord: geene, want de 

reste vliegt wech. 

 

Marleen Cels 
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Bronnen 

www.huismussenwerkgroep.be 

Tuinvogel geheimen, hun privéleven blootgelegd! Dominic Couzenz, Tirion natuur. 

Mussen, een groene partij, Jenny De Laet, VUBpress. 

Vogels in volksgeloof, magie en mythologie, De betekenis van vogels in onze 

cultuurgeschiedenis, Tirion natuur. 

De huismus, Kees Heij en Jacques Vos, uitgeverij Atlas Contact.  

Verhalen voor kinderen: 

Een wereld voor mus, Jaak Dreesen en Benjamin Leroy, De Eenhoorn 

Een jaar met de mus, Thomas Müller, Clavis informatief. 

Beelden en geluiden op YouTube huismus en ringmus 

Herken de huismus 

Herken de ringmus 

Vroege vogels ringmus verjaagt huismus 
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De klimop 

 

 

Identiteitskaart 

 

Klasse:    Zaadplanten       Spermatofyta 

Clade:     Bedektzadigen   Angiosperma 

Orde:      Apiales       Apiales 

Familie:   Klimopfamilie     Araliaceae 

Geslacht:  Hedera 

Soort:     Hedera helix L. 

 

Maten:     soms 20 tot 30 m hoog, tot 1 m omtrek 

                kan 400 jaar worden. 

Biotoop:   liefst op een lichtzure tot kalkrijke bodem, matig droog tot matig  

vochtig, komt niet voor in veengronden 

Bedreiging:  deze plant ondervindt amper of geen schade van het drukke 

dierenleven tussen zijn takken en op zijn bladeren. 

 

De klimop wordt steeds meer gewaardeerd omwille van zijn ecologische waarde. 
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1. Algemene kenmerken 

 
De klimop komt veel voor in onze bossen en is ook een geliefde plant in tuinen, 

omwille van de snelle groei en zijn winterhardheid. 

De klimop, of Hedera helix (helix betekent spiraal) is een wintergroene, 

kruipende of klimmende houtige heester (liaan). 

Deze plant kan 400 jaar oud worden en tot 20 m lang! 

De stengel  

Ondergronds heeft de klimop een wortelstok, waaruit stengels ontstaan die 

kruipen of klimmen als ze de kans krijgen. Deze stengels hebben luchtwortels die 

zich, bijvoorbeeld ter hoogte van een boom, vastzuigen aan de bast en zich met 

kleine hechtwortels vasthechten in groeven of spleten.  

Na 8 tot 10 jaar ontstaan de bloeiende takken. Die zijn afstaand, zonder 

hechtwortels. 

De stengels zijn houtig en kunnen armdik 

worden. 

De stengel verspreidt een harsachtige geur 

en soms scheidt hij een roodbruin hars af. 

Een stek van de bloeiende stengel zal niet 

meer uitgroeien tot een klimmer maar tot 

een struik (Hedera helix arborescens). Na 

verloop van tijd kunnen toch klimmende 

stengels gevormd worden. 

 

Het blad        wilde-planten.nl/klimop. Klaas Dijkstra         

Het blad is enkelvoudig. 

Het blad is giftig voor de mens en veel huisdieren. 
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Het blad is leerachtig en glanzend aan de bovenkant, de onderkant heeft 

korte haartjes en lichtgekleurde nerven. 

Er zijn twee soorten bladeren 

(bladdimorfisme). 

Op de niet-bloeiende takken (met de 

hechtworteltjes) zijn de bladeren 3- 

tot 5-lobbig, soms handvormig gelobd 

tot gespleten met een hartvormige 

voet (1,2). De bloeiende takken 

ontstaan pas na 8 tot 10 jaar (5). Zij 

keren zich naar het licht en kunnen 

zich niet meer hechten, omdat ze 

geen hechtwortels hebben. Hun 

bladeren zijn ruitvormig tot eirond, 

niet gelobd of gedeeld.    

compendium van rituele planten in Europa                           

De bloem 

De bloeitijd loopt van september tot december, maar kan ook langer duren. 

De bloei bestaat uit half-bolvormige schermen, die met stervormige haren 

bekleed zijn (3). 

De bloem is sterk geurend, maar die geur 

wordt meestal als vrij onaangenaam 

ervaren. 

De kleine bloem is 5-tallig. De kelktanden 

zijn amper zichtbaar. Er zijn 5 tot 10 

groengele kroonblaadjes en 5 tot 10 

meeldraden. Het vruchtbeginsel is 

onderstandig met soms vergroeide stijlen 

(4) (idem: bloemstructuur).                                                 Vilda  
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Het geelbruine stuifmeel is sneller rijp dan de stempel, dus is hier enkel 

kruisbestuiving mogelijk, meestal dankzij insecten (bijen, hommels, vliegen, 

zweefvliegen, kevers). 

Het zaad 

De vrucht is een steenvrucht, erwtgroot (ongeveer 7 

tot 8 mm), besachtig met 3 tot 5 roze blaadjes. 

De groene vruchten rijpen pas in de lente en worden  

dan blauwzwart. 

Deze bittere bessen zijn geliefd door veel 

vogelsoorten en vormen een belangrijke voedselbron 

tijdens de voorjaarstrek.    

Voor de mens en de meeste huisdieren zijn de bessen  

erg giftig.                                                                                       Vilda 

 

2. Biotoop 

 
Klimop komt op bijna alle standplaatsen voor. Hij groeit het liefst op lichtzure 

tot kalkrijke, matig droge tot matig vochtige gronden, maar komt niet voor op 

veengrond. De klimop groeit in bosranden, struwelen, houtwallen, heggen, op 

muren, rotsen, aan waterkanten en in het bos, liefst op bomen met grove schors 

zoals de eik, de es en de iep. En niet te vergeten, je vindt de klimop ook veel in 

tuinen en parken. 

De klimopstengels kruipen over de grond tot ze een steun, bijvoorbeeld een 

boom, tegenkomen, om erop te klimmen. Zij kunnen tot hoog in de kruin geraken 

op zoek naar licht. 
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3. Voorkomen 

 
De klimop is inheems maar niet beschermd.  

Verspreiding in Vlaanderen 

Klimop is in Vlaanderen uiterst algemeen en nog steeds in uitbreiding. Tot voor 

enkele decennia werd de soort in veel productiebossen en parken actief 

bestreden omdat ze zogenaamd schadelijk was voor de boomgroei. Die 

bestrijding is nu op de meeste plaatsen stopgezet. Klimop neemt immers geen 

voedingsstoffen op uit de planten waaraan hij zich vasthecht. Men kan de soort 

hooguit beschouwen als een wortelconcurrent. Uit het verspreidingsbeeld van 

klimop blijkt een voorkeur voor de Leemstreek. 

Met uitzondering van de Ardennen, waar de soort vrij zeldzaam is, is klimop in 

Wallonië overal zeer algemeen. 

Het areaal van de klimop strekt zich uit over zowat heel West- en Midden-

Europa. Noordelijk reikt het areaal tot Zuid-Scandinavië. Ook Zuid-Europa valt 

bijna volledig binnen het natuurlijke areaal. In Zuidoost-Europa is klimop iets 

minder algemeen en in grote delen van Rusland ontbreekt de soort helemaal. 

Verder reikt het areaal tot de Kaukasus, Klein-Azië, Noord-Iran en Libanon. In 

Noord-Afrika komt een nauw verwante soort voor. In Noord-Amerika is klimop 

op verscheidene plaatsen ingeburgerd.  

 

4. De klimop als belangrijk biotoop voor plant en dier 

 
De klimop, met zijn dicht bladerdek met 

wintergroene bladeren, de vele takjes, de 

rijkdom aan insecten en spinnen en zijn 

lekkere bessen in de lente, is een paradijs 

voor veel tuinvogels, waaronder de bedreigde 

huismus en de heggenmus.  

www.tuinadvies.be 

http://www.tuinadvies.be/
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De mus is een sociaal dier en vaak vind je verscheidene 

families mussen naast elkaar, lustig kwetterend tussen 

de klimopbladeren. Ook merels, winterkoninkjes, lijsters 

en vinken maken soms hun nest in de klimmende klimop. 

Klimop is een geliefde slaapplaats voor veel vogels. 

De klimop is tevens een geschenk voor vele insecten 

doordat hij de laatste brandstof voor de winter levert. 

Dankzij de vele honingrijke bloemen van de klimop  

overleven onder andere veel zweefvliegen, hommels, dag- 

en nachtvlinders de herfst en de winter.    

 

Sommige vlindersoorten komen hier in 

september bijtanken voor hun trektocht naar 

het zuiden (bv. de atalanta) en andere voor 

hun overwintering zoals de kleine vos, de 

dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en de 

citroenvlinder. Ook het meeldauw-

lieveheersbeestje en nog andere insecten 

overwinteren graag in de klimop.                

De rupsen van het boomblauwtje knabbelen aan de bloemknoppen en aan de jonge 

vruchten van de klimop. Als de rupsen bijna volgroeid zijn eten ze ook de jonge 

blaadjes. 

 

 

Vilda   

W. Huisman – gehakkelde aurelia 

 

   W. Huisman                                                 Vrij Vlinderen.nl   
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De larven van de klimopbij (zijdebij), een van 

de laatst vliegende solitaire bijen (eind 

augustus tot oktober), lusten enkel het 

stuifmeel van de klimopbloemen. Dit stuifmeel 

wordt opgeslagen in een holletje waarin de 

rupsen tot ontwikkeling komen.  

 

De klimopkever legt eitjes in klimoptwijgen, de larven ontwikkelen in het merg 

van de klimopstengels. 

De rupsen van de open-breedbandhuismoeder, de vliervlinder en het zwarte      

weeskind voeden zich met klimopbladeren. 

Onze honingbij maakt propolis met 50% hars (dikwijls van de klimop), 30% bijenwas, 5% 

stuifmeel en eigen secreties. Propolis wordt gebruikt als bescherming tegen zowel kou 

als ziektes. Ze maken er kieren en spleten mee dicht en bedekken er de wanden van hun 

bijenwoning mee. Alle broedcellen krijgen een vliesdun laagje propolis om het broed 

tegen infecties te beschermen. Propolis werd sinds de oudheid gebruikt als veelzijdig 

geneesmiddel. De laatste 30 jaar wordt in de geneeskunde propolis opnieuw gebruikt bij 

een aantal gezondheidsproblemen (huid, infecties, bloedstoornissen, 

ademhalingsproblemen e.a.) 

En reeën lusten ook wel eens een blaadje klimop in het bos. 

De klimopbremraap (beschermde plant) is een parasiet 

van de klimop en hecht zich vast met zijn zuigwortels 

aan de wortels van de klimop. Hij komt bovengronds op 

het einde van de lente of begin zomer met paarse 

bloemen . 

Later in het seizoen vinden we de verdroogde bloemstengels. 

Hij bevat geen bladgroen en is dus een echte parasiet.  

  

waarnemingen.be Jelle Devalez        

Vilda   
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5. Klimop als tuinplant of gevelplant 

 
De klimop is voor velen een goede tuinplant; hij is immers wintergroen en klimt op 

muren en schuttingen. Klimop is nuttig om iets te camoufleren of om muren droog 

te houden. De bladeren groeien dakpansgewijs, waardoor de regen de muur niet 

kan raken. Zij zorgen tevens voor extra isolatie.  

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat klimop een verbazend goede luchtreiniger 

is. Zo heeft de Nasa al in 1989 een zeer hoog reinigingsvermogen van klimop 

vastgesteld. Bij tien onderzochte soorten eindigde klimop als hoogste. Formaldehyde, 

koolwaterstoffen en andere giftige stoffen worden effectief uit de lucht gefilterd. 

Ook de onderzoeken van Dr. Thönessen van het Geografisch Instituut in Keulen leverden 

verbazend hoge waardes op voor het reinigend vermogen van klimop. Met een 

rastermicroscoop werden microscopisch kleine ribbeltjes ontdekt op de 

bladoppervlakte, waardoor dit vele malen groter werd. Hierdoor neemt het 

reinigingsvermogen van het blad heel erg toe. De regen spoelt de stoffen weer van het 

blad en zo komen deze stoffen niet in onze longen terecht. Klimop is voor de bomen dan 

ook een goede ‘zakenpartner’ bij het zuiveren van de lucht. Beide, boom en klimop, 

bieden ons en ons milieu een gratis en effectieve luchtzuivering aan. We zouden dit 

moeten waarderen en ondersteunen. (www.boomzorg.nl) 

Uit de scriptie van Vincent Stevens (2016, master biochemie en –technologie) 

blijkt dat op de klimopbladeren bacteriën leven die milieuvervuilende stoffen 

zoals dieseluitlaatgassen kunnen afbreken. Het aantal bacteriën neemt toe als er 

een hogere concentratie uitlaatgassen in de omgeving aanwezig is. De klimop is 

dus ideaal als luchtfilter in de stad. 

‘Door bacteriën met deze en gerelateerde eigenschappen aan te rijken bij 

klimopplanten, kunnen we het vermogen van deze planten om de luchtkwaliteit te 

verbeteren drastisch doen toenemen. Als vervolgens dergelijke geoptimaliseerde 

‘groene luchtzuiveringsstations’ strategisch geïmplementeerd worden bij het 

(her)ontwerp van stedelijke gebieden, kan zo’n relatief eenvoudige opzet bijdragen aan 

het tegemoetkomen van de wereldwijde problematiek van luchtvervuiling.’ 

Een andere recente studie heeft aangetoond dat een gemiddelde klimplant tegen 

een gevel elk jaar 95 gram fijn stof uit de lucht haalt (bioloog Thomas Franz). 
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‘De vaak verguisde plant lijkt dus een potentieel wapen te zijn tegen luchtvervuiling. 

Groene gevels vol klimplanten (liefst winterharde) kunnen zo een gunstig effect hebben 

op de luchtkwaliteit in gebieden met veel uitstoot. Zoals bijvoorbeeld in drukke, 

stedelijke gebieden met veel verkeer. Klimop op een omheining is één ding, op de gevel 

van je huis is nog iets anders. Volgens de jonge bioloog zie je in de grote winkelstraten, 

zoals in Hasselt en Leuven, nog maar weinig groene gevels. Hij hoopt dat 

gemeentebesturen in de toekomst dan ook beter hun inwoners inlichten over de 

voordelen en mogelijkheden.’  

Velen vrezen dat de klimop hun gevel kan beschadigen; dit is meestal niet het 

geval, als de gevel in goede staat is en geen spleten vertoont. 

De hechtworteltjes van de klimop gaan maximaal een paar mm diep in het voegsel. 

Het zijn echter niet de hechtworteltjes die de gevel beschadigen, maar de 

twijgen die tussen de spleten groeien en steeds dikker worden. 

Enkel bij bouwwerken van voor 1920 met kalkhoudende metselspecie kan de muur 

worden beschadigd. Ook bij het verwijderen van klimop kan men schade 

aanbrengen. Daarom kan men best eerst de plant ter hoogte van de wortels 

afsnijden en wachten tot de takken afsterven, dan verliezen de hechtworteltjes 

hun krachten wordt er zeker niets beschadigd.. 

De klimop groeit erg snel en kan dakpannen oplichten of de dakgoot verstoppen, 

daarom moet deze zeker jaarlijks worden bijgesnoeid. 

De boom waarop deze klimmer groeit wordt zelf niet beschadigd. De klimop is 

immers geen parasiet, maar een epifyt, m.a.w. hij klimt langs de boom naar het 

licht. 

Gezonde bomen lijden geen schade door klimop, maar sommige bomen die 

helemaal begroeid zijn, worden gevoeliger voor wind en sneeuw. Soms kan een 

zeer grote klimopstruik een oude of minder sterke boom te zwaar belasten, 

waardoor de boom het moeilijk krijgt om stand te houden (sneeuwbreuk). 

Meestal echter heeft de boom door de jaren heen de tijd gehad om voldoende 

steunweefsel aan te maken om de veranderende omstandigheden het hoofd te 

bieden. 

Struikklimop (Hedera helix arborescens) ontstaat uit een stek van een bloeiende 

klimopstengel. Deze zal (in principe) nooit meer uitgroeien tot een klimmer, maar 
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wel tot een struik. Deze stek krijgt zijtakken, waarop vrij snel bloemen en 

bessen ontstaan.  

 

6. De klimop in bossen en parken  

 
De klimop werd vroeger bestreden, 

maar nu gebeurt dit niet meer omdat 

men de ecologische waarde van klimop 

grotendeels erkent. 

Soms kan de kruipende klimop het voor 

andere planten erg moeilijk maken. Dit 

is het geval op voedselarme bodems of  

op plaatsen waar weinig strooisel is, 

bijvoorbeeld in dreven. In dat geval kan 

men de klimop best verwijderen 

(beheermaatregel). 

 

Anderzijds wordt de bodem vruchtbaarder dankzij de afbraak van de 

afgestorven klimopbladeren door onder andere de klimoptaailing. In Engeland 

heeft men 47 soorten zakjeszwammen ontdekt die op de klimop leven.  

 

In bossen kan de kruipende klimop het moeilijk maken voor lentebloeiers en  

paddenstoelen. Zo ook de Ierse klimop (Hedera hibernica), die als exoot en 

snelle groeier zijn weg vond vanuit de tuinen naar het bos.  

 

Door de bladeren van de klimop te koken verkrijgt men saponine. Dit kan 

gebruikt worden als wasmiddel, shampoo of afwasmiddel. 

De jonge klimoptwijgen leveren gele en bruine kleurstoffen op. 

Er zijn zoveel goede redenen om een klimopplant te planten in tuin, park en bos 

en zeker in de stad of in drukke straten. De hinder die de klimop veroorzaakt en 

die we zelf kunnen voorkomen, weegt daar niet tegen op. 

http://www.taxateca.com/ordenagaricales 

http://www.taxateca.com/ordenagaricales
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7. Klimop door de eeuwen heen 

 
Deze plant was in de oudheid als doorlevende plant aan een reeks natuurgoden 

gewijd in Egypte, Griekenland en Rome. De klimop was als groenblijvende plant 

het zinnebeeld van eeuwig leven, trouw, gehechtheid, vaderlandsliefde en 

volharding van het verlangen. 

Klimopkransen werden dikwijls op het hoofd geplaatst als teken van respect of 

bij een overwinning, zoals bij Alexander de Grote (356-323 v C). 

Bij de Germanen was de klimop aan Thor gewijd en ook in het Christendom werd 

hij een sacrale plant. 

Later, bij de val van het heidendom, werd de symboliek veranderd in  ‘eeuwig 

leven en trouw’ en in het vroege Christendom in ‘dood en onsterfelijkheid’.  

Op vroegchristelijke sarcofagen en catacomben vindt men klimopbladeren als 

versiering. 

Later werd de klimop het symbool van trouwe aanhankelijkheid, vriendschap tot 

over de dood heen en allesomvattende liefde. 

In de kunst komt de klimop steeds terug in klassieke gedichten, in de 

iconografie, in de gotiek en door sommige moderne dichters wordt de klimop 

bezongen als zinnebeeld van vriendschap, 

 

 

Lydia Dewispelaere 
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De kruisspin 
 

 

 

 

Identiteitskaart 
 

Stam:  Geleedpotigen Arthropoda 

Klasse: Spinachtigen Arachnida 

Orde:  Spinnen  Araneae 

Familie: Wielwebspinnen Araneidae 

Soort: Kruisspin  Araneus diadematus 

 

Maten: lengte mannetje 4 – 8 mm 

 lengte vrouwtje 10 - 18 mm 

 

Biotoop: tuinen, bosranden, heidevelden, wegbermen, tegen  

 gebouwen 

       

Voedsel: vliegende insecten  

 

Voortplanting: Het mannetje heeft aan het uiteinde van zijn tasters  

verdikkingen (pedipalpen), die er uitzien als ballonnetjes.  

De pedipalpen hebben een pipetachtige werking zodat (wanneer 

het mannetje volwassen is) sperma kan worden opgezogen en 

later in het vrouwelijke geslachtsorgaan kan worden afgegeven.   

 Het vrouwtje legt 50 tot 150 eitjes in een cocon. 

 De jonge spinnetjes komen uit in het voorjaar. 

 

Bedreigingen: Spinnen zijn een belangrijke prooi voor vogels en voor andere 

spinnen. Ze worden vaak door mensen gedood. 

De kruisspin is als soort echter zo succesvol dat ze niet in haar 

bestaan bedreigd wordt. 

 

Bescherming: De kruisspin is een heel efficiënte insectenvanger en wordt 

daarom door de mens als nuttig beschouwd. 

 De kruisspinnen die je ontmoet laat je best zitten.   

Dood deze nuttige diertjes alleszins niet! 
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1. Algemene kenmerken 

  
Spinnen behoren tot de groep van de geleedpotigen, net als insecten, 

schaaldieren en duizendpoten. Tot de spinachtigen behoren schorpioenen, 

hooiwagens en echte spinnen. 

In hun lijf bevinden zich geen botjes. Spinnen hebben een uitwendig skelet van 

chitine.    

Ze moeten regelmatig vervellen om te kunnen uitgroeien tot volwassen 

exemplaren. Dat is niet zonder risico. Dat skelet is sterk, vooral rond het 

kopborststuk en de poten; het achterlijf daarentegen is heel broos en kwetsbaar.  

De 8 poten bestaan uit 

verschillende delen met 

ertussen kleine gewrichtjes. 

 

Op de foto hiernaast 

herkennen we de twee 

belangrijke lichaamsdelen van 

de spin: 

een klein kopborststuk en 

een groot achterlijf. De 

poten zitten vast aan het 

kopborststuk.  

Het lichaam en de poten zijn  

behaard. De haren maken deel 

uit van het zenuwstelsel.  

Ze kunnen er trillingen en 

luchtstromingen mee 

waarnemen. 

 
             Wereld van de spinnen. Tine De Jong 

 

Het kopborststuk 
 

In het kopborststuk bevinden zich de gifklieren en de maag. 

Aan de buitenkant bevinden zich:  

- de tasters: nodig voor het tasten en proeven en bij volwassen mannetjes ook 

voor de voortplanting. 
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- de gifkaken: twee kaken 

met aan de basis  

daarvan een giftand  

waardoor het gif in de 

prooi wordt gespoten 

- de ogen: de meeste 

spinnen hebben 8 ogen. 

Aan de hand van de 

stand en de grootte van 

de ogen wordt vaak 

bepaald tot welke 

familie een spin behoort.                                  

Kruisspinnen hebben 

dag- en nachtogen maar 

ze concentreren zich op bewegingen            Wereld van de spinnen. Tine De Jong 

en trillingen van het web. 

- de poten: spinnen hebben 8 poten die elk nog eens uit 7 delen bestaan. Aan het 

uiteinde zitten klauwtjes om zich vast te hechten. Met de poten kunnen spinnen 

ook horen, tasten, ruiken en smaken. 
 

Het achterlijf 
 

In het achterlijf bevinden zich het hart, de longen, de interne geslachtsdelen en 

de spinselklieren.  

Achteraan haar lijf heeft de kruisspin 6 spintepels, waardoor de spinnendraden 

naar buiten komen.  

Aan de onderkant zijn er 2 ademhalingsgaten, die naar 

de zogenaamde boeklongen leiden. 

 

We zijn geneigd kruisspinnen heel gewone dieren te 

vinden. Dat geldt eigenlijk alleen voor de kruisspin met 

het witte kruis op het dikke achterlijf.  

Maar ons land kent nog meerdere nauw verwante 

soorten, die aanmerkelijk minder voorkomen of door 

hun verborgen leefwijze niet gemakkelijk te vinden 

zijn. Ze verschuilen zich aan de rand van hun web of 

het zijn echte nachtdieren. De kruisspin dankt haar 

naam aan het kruis op haar rug. 

 
                                                                                      Vilda 
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Volgens een oude legende verkreeg de kruisspin de witte kruisvormige tekening 

op haar rug toen Jezus bij zijn kruisiging werd lastig gevallen door vliegen.  

  

Een langskomende spin had medelijden met Jezus en spon haar web in zijn 

doornenkroon zodat de vliegen in het spinnenweb gevangen werden. Als beloning 

mocht de spin voortaan een kruis op haar rug dragen.                                       

Omwille van deze opvallende tekening werd de kruisspin tijdens de Middeleeuwen 

nog gedurende lange tijd vereerd in Europa.  

 

Ondertussen hebben wetenschappers ontdekt hoe de kruisspin echt aan haar 

kruis komt. 

Bij vele spinnen is de grondkleur van hun achterlichaam niet bruin, zoals veelal 

gedacht wordt, maar eigenlijk min of meer doorzichtig. De speciale manier 

waarop spinnen afvalstoffen in hun lichaam verwerken, heeft een invloed op 

de kleuren die we zien. Tijdens de vertering en bij de afbraak van eiwitten 

komen gevaarlijke en giftige afvalstoffen (ammoniumionen) vrij. Zoogdieren 

hebben een lever die deze afvalstoffen omzet in een vrij onschuldige, in water 

oplosbare stof, die door de nieren wordt afgevoerd. Spinnen hebben echter geen 

lever of nieren, maar wel grote hoeveelheden darmblindzakken (uitstulpingen van 

de middendarm in het achterlijf), die de functie van de lever overnemen. Ze 

hebben ook een netwerk van buisjes in het achterlijf – de zogenaamde buizen 

van Malpighi - die de rol van de nieren spelen. Deze buisjes nemen de 

afvalstoffen in het lichaam op en vervoeren ze naar de einddarm.  

Zowel de blindzakken als de buizen van Malpighi kunnen het gevaarlijke 

ammonium omzetten in guanine. Guanine is in water zo goed als onoplosbaar en 

kristalliseert gemakkelijk. Spinnen scheiden niet alle guanine uit, maar slaan een 

groot deel als kristallen op in speciale cellen aan de uiteinden van de 

darmblindzakken. Deze lichtreflecterende kristallen drukken van binnen tegen 

de spinnenhuid. Als de spinnenhuid weinig pigment bevat, zijn deze topjes 

zichtbaar in de vorm van witte vlekken, wat bij een kruisspin vaak resulteert in 

een kruisvormige witte tekening. 

Heeft de spinnenhuid wel veel pigment, dan vormt deze guanine een reflectielaag 

in de huid waarmee de spin prachtige kleuren kan krijgen. In het najaar scheiden 

nogal wat exemplaren meer guanine af en verliezen daardoor hun witte 

kruistekening. De kruisspin kan dan erg verschillen in kleur en tekening. Ze kan 

bleekgeel, oranjerood tot bruin gekleurd zijn. Hierdoor zijn ze beter 

gecamoufleerd in een omgeving waarin de bladeren en andere plantendelen vaak 

bruin verkleuren. Dat zorgt bij een aantal waarnemers voor verwarring, want hoe 

herken je een kruisspin zonder kruistekening? Goed kijken is dus de boodschap. 
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Zeer bondig samengevat: in de uitstulpingen van de darm worden 

afvalstoffen van de voeding verzameld. Deze vormen de witte punten in het 

kruis van de spin. 

 

2. Leefmilieu 

 
Een kruisspin houdt van plaatsen met schaduw en weinig wind. Een tuin, bosrand 

of park zijn dus ideaal. Ze maakt haar web zowel tussen hoge als lage planten, 

aan gebouwen of in een haag…. Veelal in de buurt van langbloeiende planten. 

 

3. Voorkomen 

 
Je vindt de kruisspin bijna overal. 

In België en Nederland komt de soort overal algemeen voor, ook op de  

Waddeneilanden.  

In Europa komt de kruisspin voor vanaf Noord Scandinavië tot in landen aan de 

Middellandse Zee. In Groot-Brittannië komt de spin overal voor op enkele 

locaties in noordelijk Schotland na. Op het eiland Ierland is de spin echter zeer 

zeldzaam en is hij alleen bekend van enkele verspreide populaties in het noorden.  

De kruisspin komt ook voor in Noord-Amerika, waar de spin een groot 

verspreidingsgebied heeft in het noorden, op de grens tussen de Verenigde 

Staten en Canada. De spin komt ook voor van 

het oosten in New Engeland tot in het westen 

in Brits-Columbia, Washington en Oregon.  

 

4. Voedsel 

 
Net als alle andere spinnen, zijn kruisspinnen 

rovers! Hun belangrijkste wapen is het 

spinnenweb met kleefdraad! 

Ze jagen op vliegende insecten zoals muggen, 

bladluizen, vliegen en vlinders.  

De kleine kruisspinnen leven in het voorjaar 

vooral van de vele vliegende bladluizen. 

 
                                                                       

          Vilda 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_England_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brits-Columbia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oregon


 
32 

   
   

Kruisspinnen behoren tot de groep van wielwebspinnen. Wielwebben zijn de best 

gekende webtypes. Uiteraard verwijst deze naam naar de vorm van het web.  

 

Dit web bestaat uit spaken waarover een kleverige draad in spiraalvorm wordt 

gelegd.                                                                       

                                                                                                  

Een kleine hoeveelheid kleefdraad kan zo een grote 

vangoppervlakte bestrijken. 

Speciale haartjes op de spin zijn bezet met een 

waslaagje, waardoor niet de spin zelf, maar wel de 

prooi vastkleeft. Het web kan sterk variëren van 

vorm, afhankelijk van de beschikbare steunpunten. 

Het web van een volwassen kruisspin kan tot 40 cm 

diameter bedragen.           

Als het web af is, neemt de spin plaats in het midden 

of soms aan het uiteinde van een signaaldraad en dan 

is het wachten geblazen. De kruisspin kent als één 

van de enige soorten dag- en nachtactieve 

exemplaren. De meeste andere wielwebspinnen zijn 

ofwel volledig dagactief of nachtactief. 
                                                                                                    Vilda 

 

Een spin moet geduld hebben; soms kan het dagen duren voor een insect het web 

invliegt.  

De signalen van een spartelend insect worden doorgeseind naar het middelpunt 

van het web (of naar de schuilplaats via de signaaldraad, afhankelijk van waar de 

spin zich bevindt). Dankzij het 

vernuftige geometrische ontwerp van 

het web, kan de spin zich perfect 

oriënteren. Ze spint in een oogwenk 

het slachtoffer helemaal in en begint 

ogenblikkelijk aan de maaltijd.   

Grosso modo zijn er twee manieren van 

eten bij de spinnen: één groep 

(waaronder de kogelspinnen, trilspinnen 

en kaardespinnen) injecteert 

verteringssappen in de prooi, waarna die 

binnenin oplost en de spin de vloeibare     

smurrie via gaatjes kan opslurpen.  
Diertjesvandedag.classy.be 
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In dat geval blijft er na de maaltijd een vrijwel intact omhulsel van het insect 

achter. 

De tweede groep (waaronder de wielwebspinnen en dus ook de kruisspin) braakt 

haar verteringssappen uit over de prooi en begint de verterende prooi dan 

fijn te kauwen. De vrijgekomen vloeistof wordt al kauwend opgeslurpt. In die 

gevallen blijft uiteindelijk een klein vormeloos en onverteerbaar bolletje chitine 

over, dat helemaal niet meer als het oorspronkelijk insect te herkennen is. 

Als de spin al voldoende aan voedsel heeft zal zij toch de prooi inspinnen en 

verlammen. Zo maakt zij voedselpakketjes voor later. 

Het web wordt alle dagen vernieuwd (de draden drogen op en zo vermindert de 

kans om prooien te vangen) doordat de spin simpelweg het oude exemplaar opeet 

en daarbij de waardevolle “bouwstenen” (proteïnen) recycleert. 

          

5. Voortplanting 

 
Aan het eind van de zomer bereiken de spinnen, vooral de vrouwtjes, een 

behoorlijke omvang en in de herfst zien we dan overal de dagelijks vers 

gesponnen glinsterende webben vol met dauwdruppels of we zien het web 

wanneer de zon schijnt. 

 

Bij de meeste spinnen is een volwassen vrouwtje groter dan het volwassen 

mannetje. Dit brengt risico’s mee voor het mannetje. Door haar slechte 

gezichtsvermogen zal zij een man niet altijd als zodanig herkennen. Wanneer het 

mannetje geslachtsrijp is, spint hij een spermamatje waarop hij zijn sperma 

deponeert. Daarna vult hij de tasters (pedipalpen) via “zaadpipetjes” en gaat op 

zoek naar een vrouwtje. Deze manier van bevruchten komt alleen bij spinnen voor. 

Als het mannetje van de kruisspin een vrouwtje in haar web heeft gelokaliseerd, 

dan zal hij subtiel op een draad trommelen om haar op zijn aanwezigheid te 

attenderen. Dit doet hij door een 

draad te spinnen vanaf de plek waar 

hij op dat moment zit naar het web 

van de vrouwtjesspin. Dit wordt de 

liefdesbrug genoemd. Als dit 

begroetingsceremonieel allemaal goed 

gaat, wordt er gepaard. Wel is het zo 

dat daarna het mannetje snel 

probeert weg te komen. Als hij niet 

voorzichtig te werk gaat zal zij hem 

Paring   Vilda 
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gewoon als een prooi behandelen! Maar het is zeker niet zo dat álle mannetjes 

direct na de paring door het vrouwtje worden opgegeten.  

Daarna kan hij mogelijk nog met ander vrouwtjes paren, maar hij leeft meestal 

nog maar kort. In die paartijd neemt hij nauwelijks de tijd om te eten.                                   
                                                                                       

Het onderzoek van dode spinnen heeft aangetoond dat het merendeel van de 

mannetjes omkomt door uitputting en ondervoeding en niet doordat ze door 

vrouwtjes worden gedood. Zulke drama’s komen wel voor, maar zijn toch in 

verhouding “schaars".  

Alleen al het feit dat een mannetje gewoonlijk met meer dan één vrouwtje paart, 

toont eigenlijk al aan dat het idee van de mannenverslindende spinnenvrouwtjes 

bij de kruisspin onjuist is. 

 

Als het vrouwtje bevrucht is, zoekt ze een 

geschikte plek, waar ze 50 tot 150 eitjes 

legt en daarna met stevig spinrag omwikkelt 

tot een mooie cocon. In het voorjaar komen 

de kleine spinnetjes uit. Dan zijn de beide 

ouders reeds gestorven.  

Omstreeks mei breken de jonge spinnetjes 

met een eitand het ei open. Het eerste 

voedsel is hun eidooier. Daar leven ze 7 tot 

10 dagen van. De jonge spinnetjes zijn zeer 

klein; ze hebben een  geeloranje achterlijf 

met een zwarte vlek. Ze blijven zo lang            

www.naturespot.org.uk   

 

mogelijk als een bolletje aan elkaar 

geklit. Daarna spinnen ze een lange 

draad en klimmen ze zo hoog 

mogelijk. De draad wordt via de wind 

meegenomen, zodat de kleine 

spinnetjes op een verdere afstand 

terecht komen en daar een eigen 

leven gaan leiden.    

   

 

 

 

 

Maria Renders 

http://www.naturespot.org.uk/
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De kruisspin kent twee mogelijke cycli:                    

  

Ofwel groeien de jonge spinnetjes op tot halfvolwassen exemplaren en 

overwinteren zij dankzij een soort “antivriesmiddel” in het bloed tot het volgend 

voorjaar, waarna ze zich tot een volwassen dier ontwikkelen.  

Ofwel worden ze in hetzelfde jaar dat ze geboren werden, nog volwassen.  

 

6. Levenswijze                     
 

Kruisspinnen zijn bijna overal te vinden in tuinen en plantsoenen. In het voorjaar 

en zelfs gedurende de zomer merken we ze nauwelijks op en plotseling, tegen het 

najaar, zien we overal spinnenwebben en lijken ze opeens massaal aanwezig. Waar 

komen ze dan vandaan? 

Wel, heel eenvoudig: ze waren er al, maar vielen nog niet op.    

De volwassen vrouwtjes produceren laat in het najaar grote pakketten eieren in 

zelf gesponnen cocons. Deze geelkleurige cocons worden afgezet op enigszins 

winterbestendige plaatsen, onder grote bladeren, steenhopen, hout en, in 

woonwijken, vaak onder vensterbanken, garagedeuren, schuurtjes of soortgelijke 

plaatsen waar ze veilig de winterkou kunnen overleven. In het voorjaar komen de 

eitjes uit.   

Zodra het minuscule spinnetje een geschikte plek bereikt, spint hij of zij het 

eerste web van enkele centimeters. De gelukkigen zullen een klein insect vangen 

en kunnen dan doorgroeien, maar het overgrote deel van deze spinnetjes wordt 

opgegeten door vogels, andere spinnen en talloze andere vijanden of ze 

verhongeren. Zolang ze af en toe wat in hun web vangen groeien de spinnetjes erg 

snel in de loop van de zomer. Omdat, net als bij insecten, de huid niet meegroeit, 

vervellen kruisspinnen 5-7 keer in hun leven. 

Het merendeel van de volwassen 

kruisspinnen overleeft de eerste 

periode van nachtvorst niet en 

tegen het einde van november 

zijn de meeste exemplaren wel 

bezweken. Enkele komen de 

winter door in zeer beschutte 

hoekjes, zoals in huizen of 

garages, waar 's winters een 

enkele maal wel eens een 

kruisspin wordt aangetroffen.  

www.trouw.nl/groen 
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Bij zachte winters overleven ook meerdere exemplaren in openlucht. 

Bijna alle wielwebspinnen, waaronder de kruisspin, hangen op hun kop in hun web.               

Daar zijn verschillende – nogal spectaculaire - verklaringen voor. De kruisspin is 

steeds verankerd met een draad.                

Als een kruisspin onraad vermoedt, kan ze hevig beginnen schudden of ze laat zich 

vallen en houdt zich een tijdje schijndood, waarbij ze haar poten intrekt.          

Wanneer het gevaar geweken is, klimt ze langs die draad weer omhoog tot in haar 

web.  

 
 

7. Bedreiging en bescherming 

 
Vijanden 
 

Het grootste gevaar voor kieskeurige spinnen is het verdwijnen van hun habitat.   

In menig huishouden is de stofzuiger de grootste vijand.  

Kruisspinnen vind je ook in huis, ze zijn niet kieskeurig. 

Maar soms hebben vogels wel zin in een spin.  

Verder worden ze belaagd door parasitaire wespen en mieren. 

   

Bescherming 
 

Kruisspinnen zijn geen beschermde dieren, maar het zijn wel erg nuttige dieren! 

Het zal duidelijk zijn dat al die kruisspinnen bij elkaar heel wat vliegende 

insecten uit de lucht plukken en aan de andere kant voor veel vogels een mooie 

voedselbron vormen tot ver in de winter. 

 

Een extra rekensommetje! 

 

In bossen leven veel spinnen. Ze werden ooit eens geteld. 

Er bleken tussen de 50 en 150 spinnen te leven op één vierkante meter. 

Dat is een stukje bosgrond van ongeveer 10 stoeptegels groot. 

Op dat kleine stukje eten spinnen in een jaar tijd 1 kg insecten op. 

Een groot pak suiker weegt 1 kg. 

Hoeveel muggen en vliegen moet je vangen, opdat ze net zoveel zouden wegen als 

een groot pak suiker? 

Dat zijn er heel wat! 

Als je wat doorrekent, zie je dat spinnen op een stuk bos dat een gemiddeld 

voetbalveld groot is, wel 6500 kg insecten per jaar opeten! 
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Dat is net zoveel als een flinke olifant! 

Spinnen zijn dus erg nuttig. 

Zonder spinnen zouden we last hebben van enorme muggenplagen en 

vliegenzwermen. 

Bedenk dus als je last hebt van muggen in je slaapkamer….. 

Misschien zijn een paar spinnen als kamergenoten nog helemaal niet zo’n gek idee! 

 

 

Maria Renders 

 

Bronnen 

 

Op Spinnensafari Koen Van Keer  ISBN 978 90 223 2274 1  uitgeverij Manteau 2008 
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1984 
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