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Inleiding 
Spinnen zijn doorgaans niet de meest 
geliefde dieren. En toch: wie is niet 
gefascineerd door het zien van een 
glinsterend web op een vroege, 
zonnige ochtend? En wie heeft zich 
niet al eens verwonderd afgevraagd 
waarom een spin niet aan haar eigen 
web vastkleeft of waarom insecten er 
niet los door vliegen? 
Het werk van nieuwsgierige biologen 
heeft ons heel wat wijzer gemaakt. Het 
antwoord op bovenstaande vragen 
heeft veel te maken met de 
ongelooflijke eigenschappen van de 
spinnendraad zelf, die uit zijde bestaat. 
Sommige zijdevezels zijn tot vijfmaal 
sterker dan een staaldraad (met een 
vergelijkbaar gewicht). Tegelijkertijd 
is de rekbaarheid ervan zeer groot. 
Geen wonder dat de mens maar al te 
graag deze spinnendraden in grote 
hoeveelheid zou willen aanmaken voor 
eigen gebruik. 
Dit is het verhaal van het web en de 
fascinerende spinnendraad van de 
kruisspin… 
 
Spinnen zijn geen insecten 
Spinnen worden door velen verkeerde-
lijk als insecten beschouwd. Nochtans 
zijn er heel wat verschillen waar te 
nemen. Zo hebben spinnen bijvoor-
beeld vier paar looppoten en geen drie 
paar zoals insecten. Het lichaam 
bestaat slechts uit twee delen (kop-
borststuk en achterlijf), terwijl dat van 
insecten uit drie delen bestaat.  
Spinnen zijn verwant met hooiwagens 
(die dus zelf niet tot de spinnen 
behoren!), mijten, teken en schorpioe-
nen. Deze behoren allemaal tot de 

klasse van de spinachtigen; insecten 
vormen een aparte klasse. Spinachtigen 
en insecten horen wel beide tot de stam 
van de geleedpotigen, samen met nog 
andere klassen. 
Spinnen bestaan reeds zo’n 400 
miljoen jaar en kwamen dus al voor 
voordat de dinosauriërs de aarde 
domineerden. 
 
Waar de spin haar mosterd haalt 
De spinnendraden worden geprodu-
ceerd in drie paar spintepels die aan de 
onderzijde van het achterlijf zijn 
gelegen. In elke spintepel monden 
meerdere klieruitgangen uit, die elk 
een dun filament vormen. Deze 
worden samen gesponnen tot één spin-
nendraad. 
In de gehele spinnenwereld komen een 
tiental types spinnendraden voor, elk 
met hun typische eigenschappen en 
doeleinden.  
 
In de klieren, in het inwendige van het 
spinnenlichaam, wordt de zijde voor de 
spinnendraad in opgeloste vorm gepro-
duceerd. Wat de spintepel verlaat is 
echter een draad. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de doorgang die de 
zijde bij het verlaten van het 
spinnenlichaam volgt, steeds smaller 
wordt. Hierdoor wordt het vele vocht 
uit de vloeibare zijde geperst. Deze 
wordt hierdoor geleidelijk aan minder 
vloeibaar.  
Indien de spin een kleverige vangdraad 
wil in het web, wordt tijdens het 
spinnen een bijkomende spintepel 
ingeschakeld. Hiermee wordt wat 
opgeloste zijde op de niet-kleverige 
spinnendraad aangebracht. In contact 
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met vocht uit de atmosfeer vormt deze 
dan talrijke, kleine, zeer kleverige 
druppeltjes. 
 
 
Een web maken 
Om de opeenvolgende stappen waarin 
een web wordt gemaakt in kaart te 
brengen, hebben biologen geduldig 
honderden spinnen in het laboratorium 
gefilmd. Nadien werden de beelden 
geanalyseerd en vergeleken, een echt 
monnikenwerk. Regelmatig werd on-
der veldomstandigheden nagekeken of 
het waargenomen gedrag niet het 
resultaat is van de kunstmatige labora-
toriumsituatie waarin de spin geplaatst 
werd. 
Zo overspant de spin in de natuur voor 
de eerste draad van een nieuw web de 
afstand tussen twee steunpunten door 
de spinnendraad vanaf het ene 
steunpunt op een windstroom te laten 
meevoeren tot deze aan een tweede 
steunpunt in de buurt blijft kleven. In 
het laboratorium echter is geen wind. 
Hier zal de spin zelf de draad tot bij 
zo’n punt moeten brengen. Ze kruipt 
hiervoor via de grond, de draad achter 
zich meesleurend, tot bij een tweede 
aanhechtingspunt. 
 
We bekijken nu in meer detail het web 
van de vertrouwde kruisspin, in de 
biologie beter gekend als Araneus 
diadematus. Het is een typische wiel-
webspin, omdat het web enige gelijke-
nis vertoont met een wiel.  
 
De aanmaak van het web gebeurt in 
verschillende stappen. Eerst vormt de 
spin met behulp van een aantal zeer 
stevige, zogenaamde sleepdraden een 
kaderwerk en meerdere radiaal lopende 
draden. Die laatste gaan als de spaken 
van een wiel allemaal door één en 
hetzelfde punt (zie fig.  1). 
In het midden van het toekomstige web 
zet de spin extra spinnendraad af in de 
vorm van een cirkel: hier zal de spin 

later rustig afwachten tot er een prooi 
in het web belandt. 
Vanuit dit middelpunt naar buiten toe 
wordt nu een voorlopige spiraalvor-
mige spinnendraad aangebracht. Ten-
slotte, wordt een tweede, minder 
stevige, maar heel rekbare, spiraalvor-
mige vangdraad gesponnen, nu van 
buiten naar binnen toe (zie fig. 1). Op 
deze draad vormen zich de kleverige 
druppels die nodig zijn om de insecten 
mee te vangen. De eerste 
spiraalvormige draad, die hierbij als 
referentiepunt dienst doet, wordt nu 
nutteloos. De spin recycleert het 
kostbare goedje door het gewoonweg 
op te eten.  

Het uiteindelijke web bestaat dus in 
essentie uit twee types spinnendraden: 
bijzonder stevige, niet-kleverige sleep-
draden die steun verlenen aan het web 
en een minder stevige, spiraalvormige, 
heel uitrekbare, kleverige vangdraad 
(zie fig. 2). 
De details van de eerste fasen van de 
constructie van het web zijn het meest 
variabel; dit heeft meer dan 
waarschijnlijk te maken met de 
precieze locatie in de omgeving van 

Fig. 1: vereenvoudigde voorstelling van 
een wielweb. De spiraalvormige draad is 
de vangdraad; de overige draden zijn de 
sterke, niet-kleverige sleepdraden. 
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goede aanhechtingspunten voor de 
eerste spinnendraden. Nadien volgt de 
spin, door haar genetisch voorgepro-
grammeerde gedrag, steeds hetzelfde 
patroon om het uiteindelijke web op te 
bouwen. Het gezichtsvermogen van de 
spin is bij de aanmaak van het web van 
ondergeschikt belang. 

 
De jacht is open… 
Als een vliegend insect in volle vaart 
een web raakt, zullen vooral de 
vangdraden sterk uitgerekt worden 
zodat de vaart van het aanvliegende 
insect geleidelijk afgeremd wordt. Die 
draden trekken daarna terug samen. 
Door de aanwezigheid van de 
kleverige druppeltjes en het feit dat een 
deel van de opgevangen energie in 
warmte wordt omgezet, wordt het 
insect daarbij niet weg gekatapulteerd 
als een tennisbal van een racket, maar 
blijft het net vastkleven aan de 
vangdraad (zie box 1 voor details). 

Dankzij de sterkte en vooral de 
rekbaarheid van de spinnendraden 
wordt het web bij dit alles niet 
beschadigd (zie box 2 voor details).  
De spin zit in het midden van het web 
op wacht. Ze voelt met haar poten 
wanneer ze beet heeft via trillingen die 
door de strak gespannen radiaal lopen-
de draden worden overgebracht. Een 
spin is in staat hierbij het onderscheid 
te maken tussen insecten enerzijds en 
bijvoorbeeld afvallende bladeren die 
de spinnendraden raken anderzijds.  
De spin beweegt onmiddellijk naar het 
spartelende insect toe. Dit wordt snel 
verdoofd, zodat het ook nu geen grote 
schade kan toebrengen aan het web. 
Nadien worden er verteringsenzymen 
ingespoten. Enige tijd later kan de spin 
dan het vloeibaar geworden binnenste 
van het insect opzuigen. 
Na een nachtje insectenvangen is een 
web meestal aan vervanging toe. De 
spin recycleert daarvoor eerst delen 
van het oude web. De sleepdraden laat 
ze hangen, zodat ze niet steeds 
helemaal opnieuw moet beginnen. De 
bouwstenen van de opgegeten zijde 
kunnen na 30 minuten alweer gebruikt 
worden om nieuwe spinnendraad mee 
aan te maken. 
 
Waarom de spin zelf niet vastkleeft 
Daarvoor zijn er verschillende redenen. 
De belangrijkste is zeker dat het web 
sowieso naast kleverige  ook niet-
kleverige draden bevat. Verder hebben 
spinnen kleine klauwtjes aan het einde 
van hun poten, zodat het contactopper-
vlak tussen spinnendraad en poten heel 
beperkt is. De spin beweegt haar poten 
met korte rukjes, waardoor het web bij 
het loskomen van de poten niet 
beschadigd wordt. En ook het goed 
proper houden van de poten zou helpen 
om eventueel vastkleven aan de draad 
te voorkomen. 

lengte van spinnendraad (t.o.v. de  
originele lengte in het web)

uitgeoefende 
trekkracht

Fig. 2: veralgemeende trekkracht-lengte-
grafiek van een sleepdraad (volle 
kromme) en vangdraad (gestippelde 
kromme). De rekbaarheid van de 
vangdraad overtreft deze van de 
sleepdraad ruimschoots; bovendien 
neemt de kracht die nodig is om de 
vangdraad uit te trekken pas bij grotere 
lengte toe, in tegenstelling tot bij de 
sleepdraad. 
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Box 1. Insecten vangen, een kwestie van fysica 
 
kinetische energie van het vliegend insect = ½ mv2, 
(met m de massa van het insect en v zijn snelheid) 
 
de arbeid uitgeoefend door het web bij het afremmen = F∆x 
(met F de kracht uitgeoefend door het web om het insect af te remmen en ∆x remafstand van het 
insect; omdat F niet constant is gedurende de afremming, zullen we hier de gemiddelde kracht F 
gedurende het gehele proces beschouwen, zodat het wiskundig niet te moeilijk wordt.) 
 

om voor het insect v = 0 m/s te krijgen, is de te leveren arbeid dan F∆x = ½ mv2 
 
volgens het derde beginsel van Newton geldt: 

Fvan remmend insect op web = Fvan web om insect af te remmen 
 
Om beschadiging van het web te vermijden, is Fvan remmend insect op web best klein, 
zodat ook Fvan web om insect af te remmen best klein is 
 
 
Fvan web om insect af te remmen is klein <=> ∆x (voor gegeven kinetische energie) is 
groot 
 
 
Dit laatste is mogelijk door het web tijdens het afremmen van het insect sterk te 
laten uitrekken. Dit is nu net wat de vangdraad doet! 
 
 
Op die manier wordt de kinetische energie van het insect tijdens het afremmen 
deels omgezet in elastische potentiële energie van de uitgerekte vangdraad. Als er 
volledig behoud van mechanische energie zou zijn (d.w.z. dat het uitgerekt web  
zich als een ideale veer zou gedragen), zou nu alle elastische potentiële energie 
terug omgezet worden in kinetische energie van het insect, zodat het zou weg 
gekatapulteerd worden. Dit gebeurt echter niet omdat de vangdraad tijdens de 
uitrekking tot 65% van zijn energie in warmte zal omzetten. Die energie zal dan 
niet opnieuw kunnen omgezet worden in snelheid. Dit en de kleefstof op de 
vangdraad maakt dat het insect gevangen wordt. 
 

 
Spinnendraad, wat is dat eigenlijk? 
Spinnendraad is in feite zijde die 
opgebouwd is uit vele aaneengeregen 
moleculen van het eiwit fibroïne. Dat 
is verwant met twee andere structuur-
proteïnen, namelijk collageen, dat 
voorkomt in bijvoorbeeld pezen, en 
keratine, dat aanwezig is in ons haar en 
onze nagels.  
 
 

 
 
Zijde als dusdanig komt bij meerdere 
diersoorten voor. Bij spinnen echter, 
zijn de gesponnen draden zo sterk en 
divers, dat het als bouwmateriaal totaal 
nieuwe mogelijkheden bood. De 
ontwikkeling van de vele types webben 
springt het meest in het oog. 
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Dat spinnendraad zo sterk is, is omdat 
de verschillende moleculen fibroïne op 
vele plaatsen met elkaar verbonden 
zijn (zie box 3 voor details). In 
primitieve spinnen fungeerde stevige,  
gespannen spinnendraden wellicht 
eerst als waarschuwingssysteem voor 

naderende belagers die met de draden 
in contact kwamen. Pas daarna werden 
de spinnendraden gebruikt om dieren 
te vangen. De webben die daarvoor 
gebruikt worden zijn er in alle maten 
en modellen, van eenvoudig tot 
complex. 

Box 2. Hoe is de enorme rekbaarheid van de vangdraad te verklaren? 
 
De vaststelling dat bevochtigde sleepdraad meer uitrekbaar is dan droge, roept de 
vraag op of ook de verhoogde rekbaarheid van de vangdraad te verklaren is door de 
aanwezigheid van vocht, namelijk in de kleverige druppeltjes. Om deze vraag 
wetenschappelijk te beantwoorden, moet je eigenlijk de eigenschappen van 
gelijkaardige vangdraad met en zonder druppeltjes kunnen vergelijken. Alleen dan 
ben je er immers zeker van dat het vastgestelde verschil enkel te wijten is aan de 
druppeltjes zelf. De vangdraad van oude spinnen, waarop soms geen kleverige 
druppeltjes worden aangelegd, is hiervoor uitstekend studiemateriaal. Deze 
afwijkende vangdraad zonder druppeltjes vertoont inderdaad een verminderde 
rekbaarheid. 
Een andere waarneming is dat als een vangdraad van een gewoon spinnenweb wordt 
losgemaakt daarbij tijdens het inkrimpen grote lussen spinnendraad gevormd worden 
in de kleverige druppels. De aanwezigheid van dergelijke lussen zou omgekeerd ook 
de uitrekbaarheid van de vangdraad kunnen verklaren: de draad in de lussen kan dan 
gebruikt worden om de spinnendraad langer te maken; op een uitgerekte draad die 
men terug laat inkrimpen, ontstaan er tengevolge van de oppervlaktespanning van de 
vloeistof terug druppeltjes, waarbinnen de spinnendraad opnieuw lussen zou vormen. 
 
Nooit werd echter aangetoond dat de lussen in de kleverige druppeltjes van 
gekrompen vangdraad ook aanwezig zijn in de spinnendraad terwijl die nog in het 
web zit. Als lussen dan niet voorkomen, kunnen ze moeilijk de uitrekking van de 
spinnendraad verklaren. Bovendien is het niet uit te sluiten dat de oude spinnen van 
hoger, die vangdraad maken zonder kleefstof, ook afwijkingen vertonen in de 
samenstelling van de vangdraad zelf. 
 
In een zeer recente gepubliceerde studie werd gewerkt met de zwarte weduwe, een 
spinnensoort waarvan uit classificaties is geweten is dat ze verwant is met 
kruisspinnen. Deze spin maakt echter een driedimensionaal web waarbij slechts één 
type spinnendraad wordt gesponnen. Deze bevat slechts op welbepaalde plaatsen 
kleverige druppeltjes, vergelijkbaar met deze die voorkomen in het web van 
kruisspinnen. Tussen de delen van de draad met en zonder kleverige druppeltjes 
werden daadwerkelijk verschillen in rekbaarheid waargenomen, echter in zeer 
beperkte mate. De hoofdoorzaak voor de verschillen tussen de eigenschappen van 
sleepdraad en vangdraad kan volgens deze studie dan ook alleen nog worden gezocht 
in het verschil in samenstelling van de eiwitten in beide spinnendraden. Dit is in 
overeenstemming met andere studies waaruit blijkt dat de eiwitten van spinnendraad 
op verschillende niveaus microscopisch kleine veren, zogenaamde nanoveren, 
bevatten (zie verder box 3). Zoals je weet staat het voorvoegsel “nano” hier voor 
nanometer, wat overeenkomt met een miljardste van een meter. 
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Box 3. De biochemie van spinnendraad verklaart veel 
 
Fibroïne is bijzonder rijk aan alanine en glycine. Dit zijn de twee kleinste 
aminozuren die in eiwitten worden aangetroffen. De precieze structuur van het eiwit 
fibroïne was lange tijd een raadsel. Het kon uiteindelijk opgehelderd worden door de 
ontdekking van de genen voor fibroïne. Door bepaling van de basenvolgorde van 
deze genen kon immers met behulp van de genetische code de 
aminozuuropeenvolging voorspeld worden. Het alanine en glycine in fibroïne blijkt 
niet gelijkmatig verdeeld te zitten over het eiwit, maar eerder geconcentreerd in 
bepaalde gebieden: zo komen er veelvuldige herhalingen voor van telkens enkele 
opeenvolgende moleculen alanine enerzijds of van glycinerijke gebieden met telkens 
een 30-tal aminozuren anderzijds. 
 
Op het moment dat fibroïne in een spinklier tot een zijdevezel wordt gesponnen, 
krijgen de alanineregio’s een vouwbladstructuur. Tussen de vouwbladstructuren die 
behoren tot verschillende fibroïnes, ontstaan waterstofbruggen. Hierdoor worden de 
fibroïnes stevig aan elkaar gelinkt (zie fig. 3): de fibroïnemoleculen polymeriseren. 
Immers, onder invloed van de kracht waarmee de draad-in-wording naar buiten 
wordt getrokken, zullen de verschillende fibroïnemoleculen zich allemaal achter en 
naast elkaar organiseren. In het steeds dunner wordende spinkanaal wordt daarbij 
alsmaar meer water van tussen het fibroïne geperst, zodat uiteindelijk de zijde als 
een echte draad de spinklier verlaat. 
 
De aminozuren van de glycinerijke gebieden van het fibroïne vormen spiralen en 
zijn vergelijkbaar met microscopische veren, zogenaamde nanoveren (zie fig. 3). Ze 
kunnen de rekbaarheid van spinnendraden, die, zoals gezegd, het grootst is in de 
vangdraad, verklaren op het niveau van de fibroïnemoleculen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het aantal glycinerijke gebieden in de vangdraad veel talrijker is 
dan in de sleepdraad. 
 
 fibroïne 

 
 
 

spinnendraad 

Fig. 3: sterk vereenvoudigd model van de opbouw van fibroïne en van een 
veralgemeende spinnendraad. De opeenvolgende lussen stellen telkens een 
glycinerijke spiraal voor die in het fibroïne dienst doet als uitrekbare nanoveer (zie 
bij de uitgerekte spinnendraad). De zigzaglijnen zijn vouwbladstructuren van alanine 
die door waterstofbruggen de fibroïnes aan elkaar binden (ter hoogte van de 
kadertjes op de figuur). 

tijdens spinproces 

tijdens uitrekking 
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Bepaalde sociale spinnen maken sa-
men grote driedimensionale webben 
maken, waarmee ze zelfs vogels kun-
nen vangen. Andere spinnen gebruiken 
dan weer een klein netje dat ze 
gebruiken om vanuit een hinderlaag 
zelf over een insect te gooien. De 
kruisspin met haar tot de verbeelding 
sprekende wielweb, ontstond pas laat 
in de evolutie. De “ontdekking” van de 
uitrekbare vangdraad met kleverige 
druppeltjes maakte het wielweb het 
meest succesvolle web van alle. 
Kruisspinnen zijn in staat insecten te 
vangen in open ruimtes, waar andere 
spinnen niet aan hun trekken komen. 
Alhoewel deze spinnen niet kunnen 
vliegen, zijn ze dankzij hun webben in 
staat prooien uit de lucht te “plukken”. 
In wielwebben van enkele, minder 
succesvolle spinnensoorten, ontbreken 
de kleverige druppeltjes op de 
vangdraden. In de plaats hebben de 
vangdraden er talrijke, zeer kleine 
lussen waarmee insecten kunnen 
gevangen worden.  
 
 
Spinnendraad, niet alleen handig om 
webben te maken 
Wist je dat spinnen spinnendraad niet 
alleen gebruiken om webben te 
maken? Mannetjesspinnen gebruiken 
de draden om hun zaad aan het 
vrouwtje te bezorgen en vrouwtjes om 
er een nestje van te maken om er hun 
eitjes in te leggen. Verder worden 
spinnendraden ook gebruikt in de 
huisvesting van de spin en zelfs om 
nieuwe gebieden te koloniseren: jonge 
spinnen produceren daarvoor een lange 

spinnendraad die ze laten meevoeren 
met de wind; uiteindelijk worden ze 
zelf mee de lucht worden ingetrokken 
en kunnen zo meerdere kilometers 
afleggen. 
Ook de mens is in spinnendraden 
geïnteresseerd, omdat er zovele toepas-
singen voor te bedenken zijn. Het zou 
bijvoorbeeld als basismateriaal voor 
kogelvrije vesten kunnen dienen of om 
kunstmatige pezen te ontwikkelen. 
Reeds langer is het gebruik van 
webben als verbandgaas gekend. Het 
feit dat de draden bacterie- en 
schimmeldodende stoffen bevatten, 
maakt het gaas bovendien steriel. Het 
“oogsten” van spinnendraden van 
bestaande webben of het rechtstreeks 
“melken” van de spinnen is te arbeids-
intensief. Daarom proberen weten-
schappers al jaren spinnendraad langs 
kunstmatige weg aan te maken, 
voorlopig echter zonder veel succes! 
 De natuur heeft recent heel wat 
geheimen van spinnendraad moeten 
prijsgeven. Desondanks, slaagt de 
mens er met zijn huidige technologie 
nog niet in om spinnendraad, het 
product van miljoenen jaren evolutie, 
zomaar na te maken.  
 
Biologisch onderzoek heeft altijd vele 
vertakkingen. Dat wordt ook hier 
geïllustreerd. Een spinnenweb begrij-
pen kan maar door vele kenniselemen-
ten van de biologie, maar ook van 
andere wetenschapsdomeinen, zoals 
chemie en fysica, te integreren. De 
biologie is zelf als het ware een 
spinnenweb, namelijk een web van 
kennis!

 


