
Figuur 1. Volwassen vrouwtje  
van Thanatus vulgaris in een com-
merciële huiskrekelkweek in de 
Gelderse Vallei (Gelderland), 
7.xi.2019. Foto Jitte Groothuis.
Figure 1. Adult female of Thanatus 
vulgaris in a commercial culture  
of house crickets in the Gelderse 
Vallei (province of Gelderland), 
7.xi.2019. Photo Jitte Groothuis.
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de exotische krekeldiefspin thanatus vulgaris in nederland 

(araneae: philodromidae)

Jinze Noordijk, Sjef van Overdijk & Jitte Groothuis

Tien jaar geleden is de krekeldiefspin Thanatus vulgaris nieuw voor Nederland 
gemeld, waarbij van een natuurlijke kolonisatie vanuit zuidelijk Europa werd 
uitgegaan. Inmiddels is gebleken dat deze spin veel voorkomt in kweken van 
sprinkhanen en krekels voor de terrariumhandel, ook in Nederland. Deze spin  
moet daarom als exoot beschouwd worden.

inleiding

Thanatus vulgaris Simon, 1870 is een tot 12 mm 
grote renspin, die goed gedetermineerd kan worden 
met Szita & Samu (2000) en Nentwig et al. (2019). 
Deze spin komt veel voor in Zuid-Europa. Daar-
naast behoren ook delen van Afrika, Azië, Australië 
en Noord-Amerika tot het areaal, waar ze in elk 
geval op de laatste twee continenten als gevolg 
van menselijk transport beland is en daarom  
als exoot geldt (Jäger 2002). De natuurlijke  
biotopen in Europa zijn droge, warme, lage  
vegetaties, zoals garrigue (een mediterrane struik- 
vegetatie), wijngaarden, schrale graslanden en 

stuifzanden (Bruhn et al. 1994, Hänggi et al. 1995,  
Jones et al. 2001).

Voor Nederland is deze spin tot nu toe één keer 
gedocumenteerd: een vondst in 2010 in een tuin in 
IJsselmuiden (ov) (Van Helsdingen 2010). De auteur 
gaat ervan uit dat het voorkomen in Nederland 
het resultaat is van een natuurlijke verbreiding en 
houdt het er op dat de soort al langer in ons land 
voorkwam, lokaal en waarschijnlijk in lage dicht-
heden, mogelijk in boomkronen. In dit artikel be-
argumenteren wij dat het voorkomen in Nederland 
het gevolg is van versleping door de mens.
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ook in Engeland en Schotland is de soort aan- 
getroffen in krekeldoosjes (British Arachnological 
Society 2019, schrift. med. Luke Chambers). 
Waarschijnlijk kan de spin ook goed met andere 
goederen versleept worden, zoals blijkt uit vondsten 
in zeehavens en op boten. Dit verklaart het wereld-
wijde voorkomen (Jäger 2002). Op allerlei plekken 
buiten subtropische en mediterrane klimaat- 
zones is de soort sterk synantroop (British Arach-
nological Society 2019, Dondale et al. 1964, Jäger 
2002). 

Voor Nederland is de situatie niet anders. Van 
Helsdingen (2010) schrijft nota bene dat de 
vondst in IJsselmuiden in de tuin van een dieren-
winkeleigenaar was. De krekeldiefspin is bij ons 
bekend uit verschillende grote en kleine krekel-
kweken, zoals in Tilburg (nb), Deurne (li) en  
Ermelo (e) (2010-2019). Wij onderzochten in 
november 2019 een grote commerciële krekel- en 
sprinkhaankweek (in een ruimte met een tempe-
ratuur van meer dan 0 °C) in de Gelderse Vallei 
en vonden de soort daar talrijk (fig. 1). Hier 
konden binnen enkele minuten in één ruimte  
5 mannetjes, 17 vrouwtjes en een eipakket worden 
verzameld, hetgeen aangeeft dat de dichtheid aan 
spinnen hoog kan zijn. Dit monster is opgenomen 
in de collectie van Naturalis Biodiversity Center 
(Leiden). In Sliedrecht (z) is drie maal een 
exemplaar in een krekelbakje gevonden (Johan 
Bink, 2009-2012), in Amersfoort enkele keren 
(Mike Brooks, ca. 2009-2010), in Zeist eenmaal 
(Lore Fresen, 2012) en ook in Leeuwarden een 
keer (Aileen Veensma, 2019) (fig. 2). Om nog 
meer inzicht te krijgen over de verbreiding van  
de spin vanuit de huisdierenbranch plaatsten we 
op het internetforum ‘Spinnen van de lage landen’ 
(Facebook.com/groups/spinneninnederland) de 
vraag wie deze soort wel eens had aangetroffen  
in een krekelbakje, dierenwinkel of kweek. Hier-
door kwam een dozijn meldingen binnen, het-
geen aangeeft hoe algemeen deze soort wordt 
verspreid. In figuur  worden de Nederlandse 
vondsten op kaart gegeven, met de eerste waar- 
nemingen voor de provincies Groningen, Friesland, 
Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-

Figuur 2. Twee juveniele exemplaren van Thanatus  
vulgaris in een bakje huiskrekels gekocht in een dieren-
winkel in Leeuwarden (Friesland), 8.vi.2019. Foto  
Aileen Veensma.
Figure 2. Two juveniles of Thanatus vulgaris in a box 
with house crickets bought in a pet shop in Leeuwarden 
(province of Friesland), 8.vi.2019. Photo Aileen Veensma.

verplaatsingen door de mens

Thanatus vulgaris heeft de Engelse naam ‘cricket 
thief spider’ en als Nederlandse naam stellen we 
krekeldiefspin voor. De naam is gebaseerd op het 
feit dat deze spin talrijk voorkomt in commerciële 
krekel- en sprinkhaankwekerijen. Van daaruit 
worden deze voedseldieren voor terrariumdieren 
in pakketjes verstuurd naar groothandels, dieren-
winkels, dierentuinen en particuliere terrarium-
houders. Op deze wijze kan de spin overal terecht 
komen en zich op warme plekken ook voortplanten. 
Er is in Europa ruim bewijs voorhanden dat dit 
ook daadwerkelijk gebeurt. In Duitsland is vast- 
gesteld dat de import met gekweekte krekels veel 
voorkomt (Jäger 2002), de eerste Belgische vondst 
was in een krekeldoosje (Kekenbosch 2008) en 
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Holland en Noord-Brabant. In Tilburg is de soort 
wat intensiever geïnventariseerd en dit geeft een 
inkijkje hoe gevuld de stippenkaart zou kunnen 
worden als overal in Nederland in met name  
dierenwinkels en bij hun klanten naar T. vulgaris 
gezocht zou worden. Naar verwachting wordt de 
spin in elke stad van ons land aangevoerd met 
krekelbakjes en kan de stippenkaart bij meer 
onderzoek zeer uitgebreid gevuld worden.

conclusie

We concluderen dat T. vulgaris in Nederland een 
exoot is. De soort kan populaties opbouwen in 
gebouwen, met name warme insectenkweken, en 
incidenteel kan ze ook naar buiten lopen (zoals 
op de eerste Nederlandse vindplaats in IJsselmuiden 
naar verwachting is gebeurd). Er zijn voor nu 
geen aanwijzingen dat de soort op eigen kracht 

naar ons land is gekomen en evenmin dat ze zich 
in het buitengebied kan voortplanten. Mogelijk 
dat dat laatste in de toekomst, na een periode van 
verdere klimaatopwarming, wel gaat gebeuren.

dankwoord
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Figuur . Vindplaatsen van Thanatus vulgaris in  
Nederland.
Figure . Records of Thanatus vulgaris in the  
Netherlands.
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summary

The exotic cricket thief spider Thanatus vulgaris in the Netherlands (Araneae: 
Philodromidae)
Thanatus vulgaris had been recorded once in the Netherlands, in the province of Overijssel, in 
2010. In this publication it was stated that the occurrence is likely a natural phenomenon due to 
range expanding from southern Europe and that the spider must have outdoor populations in 
the Netherlands. We show that T. vulgaris is commonly transported in boxes with cultured 
crickets, has populations inside buildings with insect cultures and only occasionally wanders 
outdoors. So we consider T. vulgaris clearly an exotic species. In fact, the record from 2010 origi-
nates from a garden of a pet shop owner. We present new records of T. vulgaris, which include 
the first finds for the provinces of Groningen, Friesland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, 
Zuid-Holland and Noord-Brabant. 
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