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Problematiek

• Heel sedentaire levenswijze > jongen vestigen zich in de omgeving van 
‘ouderlijk nest’ (geen ‘ballooning’)

• Versnippering verhindert dat geschikt geworden/gemaakte habitat terug kan 
gekoloniseerd worden > “uitdoofscenario”

• Minder/geen(?) nood aan genetische ‘verrijking’ 
➢ mogelijk zelfs nadelig (verstoring van (epi)genetische aanpassingen aan lokale omstandigheden?)

➢ belang van check of reeds populatie aanwezig



Situatie wereldwijd

• Endemisch voor Noord-West Europa (8 landen)

• In alle landen zeldzaam, maar soms grote populaties (oa.Veluwe)

• Nog veel foutieve data in omloop (van voor revisie Rezac et al. 2008)
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Situatie België

• Ontdekking op 20 mei 2009
• Ontdekking ‘mega-populatie’ Lommel in 2010 (Telling in 2013: ± 2000 webjes op 10

lijntransecten van 1m breed en 100m lang > geëxtrapoleerd: 18.000 webjes op een oppervlakte
van 90 x 100m > slechts relatief klein deel van gebied)



Situatie België

• Ontdekking op 20 mei 2009
• Ontdekking ‘mega-populatie’ Lommel in 2010
• Translocatie was quasi ‘no brainer’

➢ Kristalpark III, industriezone > Natuurpunt kon na intensieve onderhandelingen zone
van ±50ha aankopen, maar habitat Lentevuurspin een pak groter (±200ha)



Situatie België

• Ontdekking op 20 mei 2009
• Ontdekking ‘mega-populatie’ Lommel in 2010
• Translocatie was quasi ‘no brainer’

➢ Kristalpark III, industriezone
➢ op verschillende momenten al dan niet vermeende “urgentie”
➢ ook “erfgoed-claims” en bijbehorende timing mbt graafwerken
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Translocatie in de pers



Situatie België

• Ontdekking op 20 mei 2009
• Ontdekking ‘mega-populatie’ Lommel in 2010
• Translocatie was quasi ‘no brainer’
• Schijnbaar versnelde vergrassing voorbije 7 jaren (N?)

• Enorme klap door verdwijnen ‘mega-populatie’ op Balimheide (‘zonnepark’)



Situatie België

• Momenteel 8 locaties waar de soort met zekerheid aanwezig is
• 4 daarvan zijn nieuwe populaties, dus het gevolg van translocatie
• 4 op grondgebied Lommel, 3 op grondgebied Hechtel-Eksel, 1 op grondgebied

Genk
• 2 locaties zijn nog te onderzoeken (1 ‘illegale’ translocatie en 1 recente betrouwbare

melding van een rondlopend mannetje)



Situatie België

Status populaties
1 gezonde - oorspronkelijk
1 semi-gezonde - translocatie
1 kwetsbare - oorspronkelijk
2 uiterst kwetsbare - oorspronkelijk/translocatie
3 (nog) onbekend - 2x translocatie (2021) / 1x oorspronkelijk (Genk)

Verschillende ARABEL-excursies naar vermeende historische vindplaatsen, zonder resultaat

• Momenteel 8 locaties waar de soort met zekerheid aanwezig is
• 4 daarvan zijn nieuwe populaties, dus het gevolg van translocatie
• 4 op grondgebied Lommel, 3 op grondgebied Hechtel-Eksel, 1 op grondgebied

Genk
• 2 locaties zijn nog te onderzoeken



Situatie België

Beschermingsstatuut soort

• Opgenomen in de Rode lijst Belgische spinnen (1998) als “uitgestorven”,
maar: niet gevalideerd door INBO

• Opgenomen in een “Europese Rode Lijst” uit 1991 door het Europees
Economisch en Sociaal Comité (adviserend orgaan de Raad van de Europese Unie, de 

Europese Commissie en het Europese parlement)

• Vlaamse beleidsrelevante soort (en in die hoedanigheid opgenomen in de meetnetten,

met een jaarlijkse integrale telling > protocol)



Situatie België

Beschermingsstatuut soort - mogelijkheden

• “Meesurfen” op andere SBP’s (Heivlinder, Gladde slang > aflopend maar verlengd > 

Lentevuurspin ‘meenemen’)

• Project ingediend ANB (Natuurpunt, ARABEL) > monitoring, beheer



Situatie België

Translocatiepraktijk

• Voorbereiding
➢ Literatuurstudie (minimumoppervlakte, algemene habitatvereisten,…)
➢ Adviesgroep
➢ Analyse korrelgrootte (Sibelco)
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• Voorbereiding
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➢ Wat documenteren?
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Situatie België

Translocatiepraktijk

• Voorbereiding
➢ Literatuurstudie
➢ Adviesgroep
➢ Analyse korrelgrootte
➢ Wat documenteren?
➢ Studie materialen
➢ Zoeken geschikte locaties (statuut gebieden, eerste verkenning door boswachters, 

dan via expert judgement vegetatie, voedselaanbod, microhabitatstructuur, vochtigheid,
oriëntatie,...)



Situatie België

Translocatiepraktijk

• Verschillende methodes
➢ uitgraven ‘naakte’ spin > holletje steken, spin deponeren
➢ uitgraven ‘naakte’ spin > laten vestigen in petfles > fles ingraven (‘Engelse methode’)
➢ uitgraven en terugplaatsen nest > afgezaagde buizen
➢ uitgraven en terugplaatsen nest > biodegradabele bekers

 Translocatie ‘naakte’ spin minder succesvol dan translocatie nest
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Situatie België

Translocatiepraktijk

• Voorbereiding

• Verschillende methodes

• 3 grote translocatie-acties (2011, 2018, 2021)

• Kraaien

Bijna alles te danken aan vrijwilligers Levend Zand en Natuurpunt, maar 
gebrek aan ‘structuur’ in deze maakte zowel voorbereiding translocatie-
acties als opvolging translocatiesucces moeilijk (cf. ‘oudere’ translocatie 
naar militair domein) 



Situatie België

Translocatieresultaat

• Hoewel nog vroeg, blijkt de uitvoering moeilijk en het succes precair
➢ 1 translocatie lijkt geslaagd
➢ van 1 translocatie is de situatie erg precair 

◆ aantallen in translocatiezone liggen laag
◆ zone onderging negatieve habitatevolutie tgv zomer 2020

➢ van 2 nieuwe (2021) translocatiezones zijn de resultaten nog onbekend
◆ uitgezette exemplaren teruggevonden (25/08/2022)

• Er blijft een reële kans op uiteindelijke mislukking



Situatie België

Beheeringrepen

• Begrazing > schapen vs. runderen

• Uitbreiden perimeter uitgerasterd relict  ->

• Verwijderen dennenopslag

• Chopperen vs kleinschalig manueel beheer

• Eerste ‘formeel’ project (SEW-Subsidie Eenmalige Werken) specifiek gericht op
bijkomende habitatcreatie voor Lentevuurspin, wordt uitgevoerd in Lommel,
door Natuurpunt (aannemer Heylen), tussen okt. 2022 en okt. 2023



• Eén populatie resterend - bronpopulatie
➢ herontdekt in 1979 en reeds in 1981 beschermd via de Wildlife and Countryside Act 

1981

➢ dus één “oerbiotoop” gebruikt als referentie voor translocatie

➢ ‘dating service’ door Dr. Peter Merrett

Situatie Engeland



Bezoek “oerkolonie”, 09.09.2019

Caroline Kelly, K. Van Keer, Andrew Nicholson
Foto: Mona Van Dousselaere



Bezoek RSPB Arne, 09.09.2019

K. Van Keer, Peter Robertson, Caroline Kelly
Foto: Mona Van Dousselaere



Bezoek RSPB Arne, 09.09.2019

Peter Robertson, Caroline Kelly, K. Van Keer
Foto: Mona Van Dousselaere



• Eén populatie resterend

• Buglife, project Back from the Brink, Ladybird Spider Species Recovery 
Project) Doel= binnen dit project (3 jaar: 2018-2020) 6 bijkomende populaties creëren (tot 

een totaal van 20) > opleiden vrijwilligers

• Na 21 translocaties, van 1 naar 18 populaties maar evengoed onzeker of deze op 

termijn allemaal blijven bestaan 

• Translocatie met flessen

Situatie Engeland



Lessen voor ons

• ‘Eieren in meerdere manden’

• Translocatiemethode met petflessen

Situatie Engeland



Maar ook aan de andere kant is het gras niet zo groen…

• Geen soliede opvolgstructuur na Buglife project > voor project één persoon, die 

de meeste tellingen doet, idem na project

• Geen gestandaardiseerde monitoring die trendanalyses toelaat
➢ gevolgen voor interpretatie data (nog gezonde populatie op oorspronkelijke vindplaats > 

verkeerd inzicht door beperkte telmethode = louter aan- of afwezigheid)

➢ hoe stellen de getransloceerde kolonies het? 5 locaties bezocht en aanwezigheid 
vastgesteld op 09.09.2019

• Weinig onderzoek (nu wel studie korrels)

• Beheermatig weinig inspanningen, waardoor verdichting, verruiging, vervilting 

optreedt (veel problemen met Adelaarsvaren ('bracken')) 

• Geheimhouding locaties

Situatie Engeland



Hebben we het in Vlaanderen niet zo slecht gedaan…

Enorme inspanningen geleverd op vrijwillige basis door

- vrijwilligers Levend Zand

- vrijwilligers Natuurpunt

- vrijwilligers ARABEL

- vrijwilligers ANB

En op professionele basis door

- Natuurpunt- en ANB-medewerkers

Alles welbeschouwd…



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk (bij kans > translocatie)

Noden



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk

• Duurzame, dus structurele opvolging
➢ risico te grote afhankelijkheid van één trekker

➢ wat is hiervoor nodig? Formele bescherming? Structurele financiering?

Noden



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk 

• Duurzame, dus structurele opvolging

• Maximale standaardisatie monitoring (nu 2 types transecten naargelang de situatie 

- translocatie of oorspronkelijk > protocol aangepast)

Noden



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk 

• Duurzame, dus structurele opvolging

• Maximale standaardisatie monitoring 

• Nauwe opvolging fluctuaties, trends, evt. wijzigingen tgv. klimaat- of 
andere factoren (bv. vervilting en dennenopslag tot voor enkele jaren “negatief” > 

dikkere strooisellaag en schaduw door dennen mogelijk temperend voor overmatige hitte (en 
droogte) > vaststelling vaker vestiging in semi-beschaduwde plekken naast dennen > op 

terrein tijdens jaarlijkse meetnettellingen)

➢ belangrijk voor zowel beheer als keuze translocatie-locatie

Noden



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk 

• Duurzame, dus structurele opvolging

• Maximale standaardisatie monitoring 

• Nauwe opvolging fluctuaties, trends, evt. wijzigingen tgv. klimaat- of 
andere factoren 

• Meer onderzoek 
➢ om habitatvereisten beter te kennen

➢ wat bv. met ‘aanpassingen’?

➢ welke effecten van konijn/ree/schaap op zowel structuur als voedselaanbod?

Noden



• ‘Hands on’ translocatiepraktijk 

• Duurzame, dus structurele opvolging

• Maximale standaardisatie monitoring 

• Nauwe opvolging fluctuaties, trends, evt. wijzigingen tgv. klimaat- of 
andere factoren 

• Meer onderzoek

• Aangepast beheer obv. bovenstaande elementen

• Habitatcreatie (buiten koloniezones)

• ‘Relatieve’ geheimhouding locaties?

Noden



Dank


