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 1. Spinnen 

Spinnen kun je bijna overal in de wereld vinden.  
Ze zijn er in alle soorten en maten. 
In dit boek lees je meer over spinnen.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Waarom is een spin geen insect? 
 Hoe jagen spinnen? 
 Hoe sporen spinnen een prooi op? 
 Waarom valt een spin niet van het plafond? 
 Hoe worden jonge spinnen geboren? 
 Welke spinnen kom je tegen in Nederland? 

 
 
 

 



 2. Het lijf  en de poten 

Kun je tot acht tellen? 
Dan kun je ook een spin herkennen. 
Spinnen hebben 8 poten. 
Een spin is geen insect. 
Kijk maar naar de twee plaatjes: 

De spin heeft: 
1. Acht poten 
2. Een kop-borst-stuk 
3. Een achterlijf 
 

Het insect heeft: 
1. Zes poten 
2. Een kop met voelsprieten (A). 
3. Een borststuk 
4. Een achterlijf 
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 3. Het web 

Een hele klus 
Spinnen eten vooral insecten.  
Veel spinnen maken een web (1).  
Het web is een val. 
Wie weet, vliegt er een vliegje in de val. 
Het web is gemaakt van heel dun draad. 
De draad is sterk en plakt. 
Zo blijft de prooi erin zitten. 
De spin maakt die draad zelf.  
De draad komt uit het achterlijf  (2). 
Een web maken is veel werk. 
Wachten maar 
Het web is klaar. 
De spin zit aan de rand. 
Hij wacht met zijn poten op de draad. 
Daar komt een vlieg! 
Hij vliegt in het web. 
Het web trilt. 
De spin voelt het. 
Hij rent naar zijn prooi. 
De spin pakt de vlieg in met zijn draad (3). 
Het is een hapje voor later. 
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 4. Op jacht 

Geen web 
Er zijn ook spinnen zonder web.  
Zij jagen op een andere manier. 
Elke spin heeft zijn eigen manier: 

Ik wacht op een bloem. 
Je ziet me bijna niet. 
Insecten zijn dol op bloemen. 
Hier wacht ik om mijn hapje. 

Ik maak een tunnel. 
De tunnel heeft een deur. 
Ik wacht in de tunnel.  
De deur is dicht. 
Zie je de draden? 
Er loopt een beest tegenaan. 
Ik voel het binnen. 
Deurtje open! Weg beest! 

Ik ben een springspin. 
Ik heb sterke poten. 
En spring ver. 
Boven op mijn prooi. 
Uit mijn lijf komt een draad. 
Zo val ik niet. 

Ik heb goede ogen. 
En ook sterke poten. 
Ik zie een prooi. 
En ik ren er hard achteraan. 



 5. Zien of  voelen 

Ogen 
Spinnen zonder web hebben goede ogen. 
Ze hebben niet twee ogen. 
Nee, ze hebben wel zes ogen. 
Soms heeft soort maar liefst acht ogen. 
Ze zien alles heel goed. 
Ze zien hun prooi. 
Even wachten op het goede moment. 
Dan slaat de spin toe. 
 
Voelen 
Spinnen met een web zien slecht. 
Zij voelen juist heel goed. 
Ze hebben vaak lange poten. 
De poten voelen het web trillen. 
De spin weet genoeg. 
Er is eten. 
 
Zet je een spin tegenover een vlieg? 
De spin doet niets. 
Alleen in het web vangt hij een prooi. 
 



 6. Poten 

Haar 
Met 8 poten kan een spin heel snel 
lopen. 
Spinnen zonder web hebben harige 
poten. 
Ook hun lijf  zit vol haar. 
Met die haartjes kunnen ze goed 
voelen. 
 
De voeten 
De voeten van de spin zijn harig. 
Elk haartje lijkt wel een voetje (1). 
Al die voetjes zijn handig. 
Aan een poot zitten ook haakjes (2). 
De spin loopt overal tegenop. 
Hij loopt zelfs op het plafond. 
Hij valt niet door die haren en die 
haakjes. 
Een spin moet wel op zijn minst vier 
poten gebruiken. 
Anders valt hij. 

Makkie, hoor! 
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 7. Eitjes 

Verpakt 
Spinnen leggen eitjes in de herfst. 
Het vrouwtje legt ze op een veilig plekje. 
Ze liggen dicht bij elkaar.  
Daarna pakt ze de eitjes in.  
Uit haar lijf  spint ze een draad.  
De draad gaat om de eitjes heen (1).  
Zo zijn ze goed beschermd. 
De eitjes liggen er de hele winter. 
De moeder zorgt niet voor de eitjes. 
 
Voorjaar. 
Het is voorjaar. 
Het wordt warmer. 
De eitjes komen vanzelf  uit (2). 
Er is geen moeder in de buurt. 
De spinnetjes krioelen door elkaar. 
Soms eet de één de ander op. 
Veel dieren eten de spinnetjes. 
Alleen de sterkste spinnen blijven over. 
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 8. Spinnen in Nederland 

Er zijn heel veel soorten spinnen in de wereld. 
Het zijn er wel veertig duizend.  
In Nederland vind je ook spinnen.  
We bekijken er een paar. 

De kruisspin 
Zie je het kruis op de rug van de spin. 
Nu weet je hoe deze spin aan zijn naam 
komt. 
De kruisspin is een webspin.  
Het web hangt uit de wind. 
Ook hangt het in de schaduw.  
In het web vangt de kruisspin vliegende 

insecten. 
Het maken van het 
web kost de spin 20 
minuten.  
De spin maakt elke 
dag een nieuw web. 
Het web gaat vaak 
stuk. 

De strekspin 
De strekspin is een webspin.  
Deze spin leeft vooral in struiken en 
planten. Daar kan hij zich goed 
verstoppen. 
Je kunt deze spin moeilijk zien. 
De spin strekt zich uit achter een 
blad.  
De strekspin heeft lange, dunne 
poten.  
Het achterlijf is heel lang. 
 

 



De wolfspin (1) 
De wolfspin jaagt zonder web.  
Ze wachten hun prooi op in een holletje.  
Soms zwerven ze ook rond. 
Wolfspinnen kunnen heel goed zien. 
Het vrouwtje spint van draad een soort 
rugzak (2).  
Daar zitten de eitjes in.  
Ze draagt de rugzak mee op haar rug. 
De eitjes komen uit. 
De jonge spinnen reizen nog een tijdje 
mee. 
Ze zitten op moeders rug. 
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De vier-vlek-wiel-web-spin (3) 
Deze spin herken je aan vier vlekjes op 
zijn lijf. 
De kleur van viervlekwebspin kan bruin 
tot  groen en zelfs licht oranje zijn. 
Ze leven vooral in tuinen.  
Daar maken ze hun web tussen planten 
en struiken.  
Het web zit dicht bij de grond. 
Deze spin leeft vooral van springende 
insecten. 
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 9. Filmpjes 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-spinnen/
#q=spinnen  

Huisje Boompje Beestje 

Spinnen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-spinnen/#q=spinnen 

Het Klokhuis 

Spinnen 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spinnen/#q=spinnen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spinnen/#q=spinnen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spinnen/#q=spinnen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-spinnen/#q=spinnen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-spinnen/#q=spinnen






 Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spider 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(dieren) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisspin 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Viervlekwielwebspin 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfspin 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strekspin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragnathidae 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_spider 

http://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_quadratus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Araneus_diadematus 



 Colofon en voorwaarden 
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