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Lucy Kurstjens-Oosterhoff

Veel tuinliefhebbers zijn slakken liever kwijt 
dan rijk. Ik kijk daar anders tegenaan en wil 
in dit artikel graag vertellen hoe je in je tuin 
van de slak kunt profiteren. Bovendien zijn 
het interessante dieren die meer waardering 
verdienen. Onbekend maakt onbemind en dat 
geldt zeker voor slakken.

In tuinen komen meestal zowel 

huisjes- als naaktslakken voor, ook 

in onze tuin. In Nederland kun je 

meer dan 100 soorten vinden. Het 

zijn weekdieren zonder skelet en 

zonder poten, die zich verplaatsen 

door middel van een zogenaamde 

gespierde voet. In en op de voet lig-

gen alle organen die nodig zijn om 

te leven en om zich voort te planten. 

De meeste ademen met hun longen 

die niet afgesloten kunnen worden 

zoals bij de waterslakken. Vooraan, 

onder de voet, ligt een slijmklier die 

de hele slak voorziet van een slijm-

laag om uitdrogen te voorkomen 

en om zich erop voort te bewegen. 

Huisjesslakken zijn door het bezit 

van een huisje nog beter dan naakt-

slakken beschermd tegen uitdro-

gen. Bij droogte trekt de slak zich 

erin terug met een sterke sluitspier 

bevestigd aan de top van het huis 

en sluit het af met een waterdicht 

kalkachtig slijmvlies. Zo kunnen ze 

wekenlang wachten op een regen-

bui, ook hoog in de bomen. ‘s Win-

ters kunnen ze zo ook de vrieskou 

overleven waarbij ze beschutting 

zoeken op de grond onder bladeren, 

stenen en houtstronken. Naaktslak-

ken kruipen tijdens lange droogte 

de grond in, ‘s winters soms wel een 

meter diep.

Medewerkers
Slakken spelen een nuttige rol in 

de tuin. Niet alleen als voedselbron 

voor vele natuurlijke vijanden, maar 

vooral ook als bladverteerders. Ze 

eten namelijk naast algen vooral 

halfverteerd afgevallen blad van al-

lerlei planten, bomen en struiken. 

Sommige soorten eten ook dierlijke 

resten en kleine levende diertjes als 

springstaartjes en wormpjes en zelfs 

uitwerpselen. Het zijn dus echte 

opruimers. 

Ook eten ze het blad van zieke en 

zwakke planten die niet op de juiste 

plek staan. Als je ze de keus geeft 

eten ze veel liever dit blad dan bla-

deren met dikke celwanden zoals 

die van de Hosta’s. Dus als de slak-

ken toch de Hosta’s aanvreten dan 

staan de planten niet op de juiste 

plek of de slakken hebben niets 

anders te eten omdat er geen half-

verteerd blad omheen ligt. In onze 

tuin blijven de Hosta’s in ieder ge-

val intact tot aan het eind van het 

groeiseizoen. Dan vergaan de bla-

deren en ruimen de slakken ze op. 

Via hun uitscheidingsproducten 

zorgen de slakken ervoor dat de 
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voedingsstoffen uit de planten weer 

terug keren in de grond. Daarvan 

profiteren de planten het volgend 

groeiseizoen. Dit betekent dat we 

juist slakken in onze tuin moeten 

toelaten als bladverteerders, als op-

ruimers. Het is dan ook zaak het 

hele jaar door voor voldoende voed-

sel, bijvoorbeeld halfvergaan blad te 

zorgen. Ik haal zelfs afgevallen blad 

van onze straatbomen, de esdoorns. 

Zodoende ligt er het hele jaar door 

een laag halfverteerd blad tussen de 

planten in onze tuin. In het voor-

jaar verwijder ik een deel van de 

dode stengels van de vaste planten 

en breng ze naar de compostplaats. 

Een ander deel versnipper ik over 

de grond voor de vertering. Holle 

stengels bundel ik en worden opge-

hangen als insectenhotels waarin 

trouwens ook slakjes bescherming 

zoeken.

Natuurlijke vijanden
Al het halfverteerde blad op de 

grond zorgt er bovendien voor dat 

de grond niet uitdroogt. Dit is niet 

alleen belangrijk voor de planten 

(en voor ons, wij hoeven minder 

water te geven), maar ook voor de 

dieren die op en in de grond leven. 

Ook zij hebben vocht nodig. Vele 

van deze diertjes zijn natuurlijke 

vijanden van de slak, zoals be-

paalde loopkevers, duizendpoten, 

nematoden (aaltjes), bacteriën en 

schimmels die zowel de eieren als 

de slakjes zelf eten of aantasten. 

Het zijn dus bepaald niet alleen vo-

gels, egels, muizen, mollen, kikkers 

en padden die ervoor zorgen dat je 

geen slakkenplaag krijgt. De slak-

ken die overblijven zijn er wel maar 

bezorgen geen overlast. Het zijn 

nuttige opruimers, brengen voedsel 

terug in de grond en zijn als onder-

deel van de voedselketen een voed-

selbron voor vele andere dieren.

In de moestuin
Huisjesslakken zijn, dankzij het 

beschermende huisje, minder af-

hankelijk van de luchtvochtigheid 

dan naaktslakken. Daardoor vind 

je huisjesslakken meer op de dro-

gere delen van de tuin en naakt-

slakken op vochtiger plaatsen. Om-

dat naaktslakken meer verdampen 

hebben ze, om hun watertekort aan 

te vullen, ook meer en veel water-

rijker voedsel nodig dan de huisjes-

slakken. Dat verklaart hun voorkeur 

voor verse slablaadjes. Een moestuin 

met veel vochthoudende groente zult 

u dan ook in het droge, open ge-

deelte van de tuin moeten aanleggen 

met weinig vegetatie en schuilmo-

gelijkheden eromheen. Daar komen 

de naakte veelvraatjes veel minder of 

niet. En natuurlijk moet u veel na-

tuurlijke vijanden in uw tuin lokken, 

liefst diegenen die ook ’s nachts ac-

tief zijn zoals egels, muizen, kikkers 

en padden, want naaktslakken zijn 

vooral ’s nachts op zoek naar voed-

sel. En anders houdt u het gewoon 

bij een heerlijke kruidentuin die veel 

minder in trek is bij slakken.

Je aanpassen aan de natuur geeft mij 

ook in de tuin een goed gevoel: de 

slak hoort erbij!

Ogen en neus op steeltjes
Om hun omgeving te verkennen 

hebben de slakken aan de voorkant 

bovenop de voet meestal 2 paar voel-

sprieten die in- en uitgestulpt kun-

nen worden. De ogen zitten meestal 

op het einde van het laatste paar als 

Slakkenliefde
De meeste slakken zijn hermafrodiet, ze 
hebben zowel mannelijke als vrouwelijke 
geslachtsorganen. Maar voor de bevruchting 
hebben ze elkaar wel nodig. Voor de paring 

schieten sommige soorten huisjesslakken 
ongeveer 4 mm lange kalkpijltjes af (zie het 
rode streepje in de foto), waarschijnlijk om 
de partner te activeren. Na de paring leggen 
beide ouders eieren, variërend van 20 tot 100 
stuks in vochtige, rulle grond, onder hout of 
stenen. In ieder geval op een vochtige plek 
tegen uitdrogen.
Na ongeveer 14 dagen, afhankelijk van vocht 
en temperatuur, komen de jonge slakjes 
tevoorschijn. Ze blijven nog een tijdje bij el-
kaar en eten hun eischaaltje op. Vaak eten ze 
ook elkaar op of worden ze aangetast door 
droogte, schimmels en natuurlijke vijanden als 
aaltjes, kevers, duizendpoten en pissebedden. 
Zo blijft er dus niet veel van het legsel over. 

Ook tijdens de groeiperiode tot volwassen slak 
(zoʼn 2 tot 3 jaar) liggen er steeds vijanden 
op de loer. Grotere huisjesslakken worden in 
onze tuin ook veel door merels gegeten door 
de huisjes op een harde ondergrond stuk te 
slaan. Muizen beginnen aan de mondrand van 
het huisje te knagen en volgen zo de windin-
gen om de teruggetrokken slak te bereiken. 
Je vindt ook vaak lege slakkenhuisjes. De slak 
is misschien door droogte of strenge vorst 
omgekomen of door parasieten (aaltjes) of 
door larven van kevers of van speciale vliegen 
opgegeten.
Je kunt dus van geluk spreken als je als slak 
volwassen wordt en voor nakomelingen kunt 
zorgen! 
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kleine zwarte knopjes die alleen 

licht en donker kunnen onderschei-

den. Beide paren voelsprieten wor-

den gebruikt voor ruiken en voelen. 

Slakken kunnen dus slecht zien, 

maar des te beter ruiken en voelen 

door de vele geur- en voelzintuigen 

op de sprieten. 

Toch verbaas je je erover hoe de 

slak al glijdend op z’n voet geschikt 

voedsel kan vinden om te overleven.

Onder de voet, ter hoogte van de 

voelsprieten, zit de mond met erin 

de rasptong voorzien van vele kleine 

chitine-tandjes. Hiermee raspen ze 

het voedsel in kleine stukjes en du-

wen het met de mondkwabben in 

hun mond.

Huisjesslakken hebben voor de 

groei van hun huisje ook kalk no-

dig die ze met hun rasptong van 

kalkstenen of muren schrapen. Ze 

hebben dan ook een kalkrijke om-

geving nodig en komen op zure 

gronden weinig of niet voor. Tijdens 

een vochtige nacht en overdag bij 

regenachtig weer zie je de huisjes-

slakken omhoog kruipen de plan-

Ga eens de tuin in op zoek naar verschillende 
soorten slakken. Vooral kinderen doe je daar 
een groot plezier mee. 
Enkele tips:
Je kunt slakken prima op een glazen plaat 
laten kruipen, zodat je ze zowel aan de bo-
ven- als de onderkant kunt bewonderen. 
Door het huisje van een levende slak met een 
watervaste stift merken (nummeren) wordt 
de slak herkenbaar en zijn zʼn gangen in de 
tuin na te gaan.
Verzamel eens wat lege slakkenhuizen van 
één soort en kijk naar de tekening. Kinderen 

Slakkenpret

ten, struiken en bomen in op zoek 

naar algen en tegen muren op om 

algen en kalk te vinden. Sommige 

tuinders denken dat ze het blad en 

eventueel het fruit van de bomen 

eten en maken ze dood. Niet doen 

dus, u weet nu beter.

Kalk halen huisjesslakken ook uit 

brandnetels (denk aan Urticalcin 

als homeopatisch kalkproduct). Wij 

hebben daarom een brandnetel-

hoekje in de tuin voor de slakken, 

maar ook als waardplant voor rup-

sen van vele soorten vlinders. 

Ik hoop dat ook u de slak een plaats 

in uw tuin wilt geven als een nuttig, 

interessant dier. Behoud de natuur, 

begin in je eigen tuin!
Gewone tuinslak in de ʻspaarstandʼ tijdens droogte.

(foto: Machteld Klees)
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Meer informatie:
Slakken in beeld. KNNV Uitgeverij, 

Utrecht 2005, ISBN 90 5011 205 6 

Zoekkaart slakken KNNV Uitgeve-

rij, Utrecht 2005

Elseviers slakkengids ISBN 90 10 

03273 0

De slak, kijk en leesboek voor jonge 

kinderen. Uitgeverij Deltas, ISBN 90 

243 7484 7

Lucy Kurstjens-Oosterhoff is biologe en deed promo-

tieonderzoek aan de land-en huisjesslak Cepaea ne-

moralis. Ook adviseert ze op het gebied van natuurlijk 

tuinieren. In haar eigen tuin doet ze al meer dan 30 

jaar veel interessante ervaringen op met plant en dier.

Adres: Okapistraat 11

6531 RG Nijmegen

vinden het vaak erg leuk om een groeiserie 
van klein tot groot bij elkaar te zoeken.
Behalve rechtsom windende slakken kun je 
soms ook linksom windende vinden.
Een slakkenwedstrijd is makkelijk georgani-
seerd. Zorg er wel voor dat de ʻtopsportersʼ 
niet uitdrogen en zet ze na afloop weer terug.
Volwassen slakken kun je bij huisjesslakken 
vaak herkennen aan de verdikte mondrand 
van het huisje, bij de gewone tuinslak (Ce-
paea nemoralis) is die donker gekleurd. Ze 
kunnen wel 5 jaar oud worden, maar dan 
mag je als volwassen slak van geluk spreken.


