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KASKAARDESPIN (ULOBORUS PLUMIPES LUCAS) (ARANEAE, ULOBORIDAE) IN HUIS
Piet Tutelaers
Lambertushof 52, 5667 SG Geldrop (Piet@tuite.nl)

ABSTRACT
The hothouse Uloborid Uloborus plumipes Lucas found in a house.
Uloborus plumipes, sofar mostly known from hothouses, was found in a private house.
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Nadat we afgelopen winter onze keuken hadden laten schilderen, ontdekte mijn vrouw op een witte muur een
spin die erg aan de Driehoekswebspin doet denken. Het bleek de Kaskaardespin te zijn, een verwante soort (fig.
1). Van deze soort zijn eerder in deze nieuwsbrief twee waarnemingen gepubliceerd, eentje uit een kas in
Groningen (Van Helsdingen 1986) en een andere uit een paprikas in Dongen (Roelofs-Ditters 2007). Op
waarnemingen.nl zijn een 17-tal meldingen bekend uit zeven verschillende plaatsen namelijk: Gelderland
(Malden - buitengebied Noord, één waarneming uit 2009 van Joost Vogels; Spijk – Hoge Veld, één waarneming
uit 2009 van Johan Bink), Flevoland (Emmeloord, één waarneming uit 2009 van Els Gunther), Noord-Holland
(Rijsenhout, twee waarnemingen uit 2009 van Rick en Berta Geling), Zuid-Holland (Monster – Het Westerhonk
en omgeving, één waarneming uit 2009 van Steven Vlaardingerbroek; Sliedrecht – bedrijventerreinen, één
waarneming uit 2009 van Johan Bink), en Zeeland (Riland – Eerste Bathpolder, verschillende waarnemingen
van Niels-Jan Dek uit 2009 en 2010),. Het lijkt erop dat de alle waarnemingen afkomstig zijn uit kassen en
bedrijventerreinen. De meeste van deze waarnemingen zijn vergezeld van foto‟s.

Figuur 1. Een subadult vrouwtje van de Kaskaardespin. Let op hoe deze spin een webdraad vasthoudt tussen haar voor- en
achtervoorpoten.

We waren natuurlijk benieuwd hoe de Kaskaardespin in ons huis in Geldrop beland zou kunnen zijn. Een
mogelijkheid was via kamerplanten die we in onze plaatselijke supermarkt hadden gekocht. Maar we konden
niet achterhalen waar onze grootgrutter deze planten van heeft betrokken. Een andere mogelijkheid was een
tuincentrum in het centrum van Nuenen waar we een vogelvoederhuisje hadden aangeschaft. Toen we hier
gingen kijken, troffen we diverse bewoonde spinnenwebben aan in planten maar ook in de bovenhoeken van de
kassen. We houden het er maar op dat ons exemplaar van deze kas afkomstig is.
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