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Hoi! Spinnen kunnen spinnen. Ze spinnen
lange draden met een spulletje uit hun
achterste. De kruisspin maakt van die
draden een web. Dat is haar vangnet. 
Ze vangt er beestje mee om op te eten.
Kruisspinnen zijn heel gulzig. Ze eten zelfs
hun eigen familie! Ha lekker, even m’n man
opeten… 

Veel mensen zijn bang voor spinnen. Maar
jij toch niet hè? Als je een vlieg was, moest
je oppassen. Maar jij bent een mens en
spinnen eten geen 
mensenvlees. Spinnen 
zijn leuke kriebelbeestjes 
om naar te kijken.
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Het web van de kruisspin lijkt op een
wiel met spaken. ’s Morgens hangt het vaak
vol dauwdruppels, net glinsterende
diamantjes. 

Sommige draden van het web plakken.
Vliegt er een beestje in, dan plakt het vast.
De spin plakt niet. Die heeft anti-kleef
onder haar pootjes. Prrrt… ze rent naar
haar prooi. Ha, een dikke vlieg. Ze bindt
hem vast met een draad en bijt hem dood
met wat gif. Is het etenstijd, dan zuigt ze
hem leeg. Slurp.
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Zoek een mooi wielweb van een
kruisspin. Je kunt het overal vinden. Tussen
hoge planten, in een struik of in een schuur. 

Waar zitten de rondlopende draden het
dichtst op elkaar?
o in het midden
o buiten het midden
o
De buitenste draden plakken, de middelste
niet. Vaak zit de kruisspin midden in het
web. Met haar kop omlaag. Zo niet, tik dan
zachtjes tegen het web. De spin denkt dat er
iets lekkers aan het web plakt en komt uit
haar schuilplaats.
Heeft jouw spin een kruis op haar rug?
Zo ja, welke kleur heeft het kruis?
Geen kruis? Dan was het een wielweb van
een ander soort spin.



Muggen en vliegen en veel andere
kriebelbeestjes zijn insecten. Een spin niet.
Kijk maar. 

Welke verschillen zie je tussen de spin 
en de vlieg?
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Kijk eens of je buiten ook andere
spinnen en spinnenwebben ziet. De
hangmatspin spint hangmatjes tussen de
planten. De spin hangt onder het matje.
Gaat er een beestje op zitten - hap - dan bijt
de spin en ze trekt het beestje er dwars
doorheen. 

Er zijn ook spinnen zonder web. Ze liggen
op de loer en springen boven op hun prooi.
Of ze jagen erachteraan. Jachtspinnen
hebben vaak grote ogen om goed te kunnen
zien.
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Post De kop van een
kokmeeuw is na de rui wit en
voor de rui zwart. Jop uit Vaals
heeft dat goed getekend. Er
kwamen nog meer vogels
binnenvliegen zoals van
Jessica uit Maastricht.
Weliswaar geen kokmeeuw
maar wel heel mooi.

Jop ( jaar)

Jessica Jetten ( jaar)
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen
telefoon []   

fax []   

Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale Postcode

Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor scholen

en natuurgroepen gratis te bestellen bij

Het Limburgs Landschap.

Doe je mee? Stuur
ons je mooiste spin.

Geen levende en ook
geen dode, maar een
zelfgemaakte (met of

zonder web). Je kunt tekenen, verven,
plakken en knippen – doe wat je het leukste
vindt. Stuur hem voor  oktober  naar
Het Limburgs Landschap. Kunnen we hier
lekker griezelen!

Spinnen-weetje Heel vroeger
kreeg je spinnen te eten als je
verkouden was of koorts had.
Dat zou helpen.


