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Aanleiding 
 
Recent internationaal onderzoek voorspelt dat het aantal ingevoerde exotische 
spinnen in Europa zal blijven toenemen, voornamelijk onder invloed van toenemend 
vrachtvervoer en klimaatwijziging. Meer dan 70% van deze soorten hebben hun 
habitat in de nabijheid van mensen zodat ook mag verwacht worden dat onder de 
nieuwkomers een aantal medisch belangrijke spinnen zullen zitten (Kobelt & 
Nentwig, 2008).  
 
Naar aanleiding van de vondst van Australische zwarte weduwen Latrodectus 
hasselti op een bedrijventerrein in Bree (1999) en recente meldingen van 
Amerikaanse zwarte weduwen L. mactans binnengelopen bij de Antwerpse Zoo, uit 
de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL haar bezorgdheid over deze 
problematiek (Van Keer, 2009). De vereniging is van mening dat de bestrijding van 
ingevoerde spinnen, in het bijzonder de synantrope Latrodectus soorten, omwille van 
medische en ecologische risico's bijzondere aandacht verdient van het beleid.  
 
Zoals blijkt uit de gegevens van Arabel is de introductie van Latrodectus 
hoofdzakelijk van niet-intentionele aard. Eén geïdentificeerde pathway waarlangs de 
spinnen binnenkomen is de handel in (old-timer) wagens. Introducties gebeuren vaak 
ongezien. Daarbij stellen zich de volgende problemen: 
 

- handelaren zijn schaars met informatie over geïnfecteerde producten 
- ontsmetten van containers blijkt in het geval van deze soorten lastig  

Inschatting 
 
In de aanbevelingen wordt gesteld dat opname van gevaarlijke exoten als zwarte 
weduwe op de zwarte lijst opportuun is. Een officiële zwarte lijst (invoerverbod en 
verbod op bezit) van invasieve soorten met juridische kracht bestaat vooralsnog niet 
maar werd door federaal minister Paul Magnette aangekondigd voor twintig soorten. 
Deze zwarte lijst zal gebaseerd zijn op de risico-analyse met het ISEIA (Invasive 
Species Environmental Impact Assessment) protocol (Branquart, 2007; Branquart, 
2009) (http://ias.biodiversity.be/ias/definitions#list). Het zal daarbij gaan om soorten 
die in de volgende klassen figureren: 
  

- A0 (alarm lijst): nog niet in België vastgesteld en grote ecologische impact 
- A1 (zwarte lijst): grote ecologische impact en geïsoleerde populaties in België 

 
Voor de genoemde Latrodectus soorten (evenals voor andere vertebraten) werd 
voorlopig geen ecologische risico-inschatting gemaakt. Dit werk is wel in 
voorbereiding (mond. med. E. Branquart). Afgaande op de indeling in categorieën, 
zal de zwarte weduwe echter niet op één van beide bovenstaande lijsten 
terechtkomen.  
 
Over de ecologische impact (concurrentie, predatie) van ingeburgerde zwarte 
weduwes is niets bekend. Hoewel competitieve displacement van bepaalde bij de 
mens levende inheemse spinnen (vb. Steatoda spp.) door exoten vermoed wordt 



(Smithers, 1990; Van Keer & Van Keer, 2006), is het bewijs hiervoor bij gebrek aan 
onderzoek voorlopig zwak. De inschatting van spinnenspecialisten is dat de te 
verwachten ecologische impact van Latrodectus soorten eerder gering is (mond. 
med. Prof. Dr. D. Bonte, UGent). Bovendien zijn van Latrodectus, i.t.t. andere 
spinnensoorten (Van Keer & Van Keer, 2001; Van Keer & Van Keer, 2003; Van Keer 
2007), voorlopig geen permanente vrij levende populaties bekend in Vlaanderen. 
 
Het op 15 mei jl. door de Vlaamse Regering goedgekeurde soortenbesluit vermeldt 
(Art28 §2) dat voor invasieve soorten een beheerregeling kan opgemaakt worden die 
ondermeer de volgende maatregelen kan bevatten : 
 
1° het uitvoeren van sensibiliseringsacties, daarbi j inbegrepen het uitbrengen van 
codes van goede praktijk; 
2° het verrichten, het laten verrichten of het ople ggen van specifieke beheers- of 
bestrijdingsacties; 
3° het sluiten van overeenkomsten met provinciale o f lokale overheden of met 
rechtsonderhorigen, organisaties of verenigingen, met het oog op het opzetten van 
regionale of plaatselijke beheer- of bestrijdingsacties; 
4° als het gaat over invasieve soorten, het beperke n of verbieden van het onder zich 
hebben, het vervoeren, het verhandelen of het ruilen, te koop of in ruil aanbieden van 
specimens of eieren van de soorten in kwestie. 

Conclusie 
 

- De gezondheidsrisico’s gepaard gaande met Latrodectus introducties staan 
buiten kijf. Het mag duidelijk zijn dat een goede sensibilisering van sectoren 
die met een reëel introductierisico te maken krijgen blijvend noodzakelijk is. 
Een centraal aanspreekpunt, centraal meldpunt en een code goede praktijk 
(melding, wegvangst, vernietiging…) voor deze organismen ontbreekt 
momenteel. Het nieuwe soortenbesluit biedt hier eventueel mogelijkheden 
voor onder de vorm van de beheerregeling. 

 
- Over de ecologische risico’s verbonden aan de introductie van Latrodectus en 

van andere al ingeburgerde exotische spinnensoorten is voorlopig geen 
onderzoek bekend. Gelet op de gezondheidsrisico’s is het hanteren van het 
voorzorgbeginsel hier echter aangewezen. 

 
- Een handelsverbod, zoals bedoeld voor “zwarte lijst”-soorten is voor zwarte 

weduwes minder aan de orde. Het houden van deze soorten als 
gezelschapsdier gebeurt slechts zeer sporadisch in Vlaanderen (mond. med. 
K. Van Keer) en houders dienen hiervoor een milieuvergunning klasse 2 te 
verkrijgen (VLAREM II) (De Pue et al., 2008). 

 
- Gezien het toenemend risico op introducties en de kans op inburgering is de 

uitbouw en ondersteuning van een monitoringprogramma (naar analogie met 
exotische muggen die als vector kunnen fungeren voor tropische ziektes) voor 
exotische spinnen op risicolocaties voor introductie wenselijk. Dit kan fungeren 
als een early-warning systeem zodat bij introducties van medisch belangrijke 
spinnensoorten (o.a. Loxosceles, Latrodectus, Atrax, Phoneutria) snel kan 
ingegrepen worden. 
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