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1. INLEIDING

Waarom een atlasproject?

Je zal maar een Nederlandse landslak zijn. Of een zoetwatermossel. Dat is niet altijd even
prettig. Net als bij andere dier- en plantengroepen zijn er namelijk ook onder de Nederlandse
weekdieren (ook wel mollusken genoemd) soorten die in aantal achteruit gaan. Zowel op het
land, als in het zoete, brakke en zoute water, zijn de laatste decennia immers grote veranderingen
opgetreden. Verdwijnen, verkleinen of sterk versnipperen van leefgebied, vervuiling, verdroging,
verzuring, waterstaatkundige ingrepen: het zijn maar enkele voorbeelden die hun tol eisen. De
dieren hebben het ook om andere redenen moeilijk. Sommige diergroepen zoals zoogdieren,
vogels en vlinders zijn geliefd onder het publiek vanwege hun vorm of kleuren. Mollusken zijn
niet zo ‘aaibaar’ en kunnen nauwelijks rekenen op steun. Mensen vinden slakken enge, vieze
beesten die ze liever kwijt dan rijk zijn. Onderzoek richt zich vaak eerder op bestrijding van de
(enkele) plaagvormende soorten, dan op het behoud van de dieren. Pogingen om meer te weten te
komen over de landelijke verspreiding en de eventuele voor- of achteruitgang, kregen tot voor
kort dan ook weinig bijval. Voor mollusken leek te gelden: ‘wat niet weet, wat niet deert’. 

Met het Atlasproject Nederlandse Mollusken wordt sinds enkele jaren geprobeerd hier veran-
dering in te brengen. Het ANM is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse malacologen,
Stichting ANEMOON en EIS-Nederland. Aan het project wordt meegewerkt door de Nederland-
se Malacologische Vereniging (NMV), de Strandwerkgemeenschap (SWG), de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en nog een aantal andere natuurverenigingen en instellingen
als het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in

Leiden en diverse particulieren. Het project richt
zich zowel op de mariene als op terrestrische mol-
lusken en op soorten uit alle binnendijks gelegen
aquatische milieus. In feite dus op de gehele
inheemse molluskenfauna. Doel is zo veel moge-
lijk bestaande kennis te bundelen en nieuwe kennis
op te doen. 

Bij de in 1997 gestarte eerste fase van het
ANM is de haalbaarheid van een landelijk inventa-
risatieproject met hulp van vrijwilligers onder-
zocht. Dit bleek haalbaar: veel mensen hebben
aangegeven dat ze aan het project willen meewer-
ken. Dat de meeste weekdieren in het bezit zijn
van een schelp blijkt een voordeel. Juist dat heeft
er voor gezorgd dat verzamelaars door de eeuwen
heen kust, zee, land en water afzochten en hele
verzamelingen (collecties) bijeenbrachten. En
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omdat schelpen lang intact blijven, zijn er aardig wat gegevens voorhanden uit de eerste helft van
de vorige eeuw. Heel belangrijk zijn de gegevens die sinds 1915 zijn verzameld door het ‘Comité
ter bestudering van de molluskenfauna van Nederland’ en -vanaf 1941- de gegevens in het Cen-
traal Systeem van de Strandwerkgemeenschap en andere kleinere kaartenbakken en databases.
Ook diverse artikelen in tijdschriften bevatten gegevens uit vroegere tijden. Uit dit alles valt het
‘beeld van het molluskenvoorkomen in het verleden’ te reconstrueren en weten we bijvoorbeeld
precies welke soorten landslakken en zoetwater- en zeemollusken er binnen onze grenzen leven.
Toch worden er zo nu en dan nog nieuwe soorten gevonden en nog regelmatig nieuwe vindplaat-
sen ontdekt van bijzondere soorten. Zeker niet van alle plaatsen in ons land zijn al gegevens
bekend.

Tussen 1997 en 1999 zijn in het kader van het atlasproject al veel oude (en recente) versprei-
dingsgegevens bijeengebracht van een beperkt aantal ‘aandachtsoorten’. Ook andere deelprojec-
ten hebben zich in eerste instantie gericht op het beschikbaar krijgen van historische (oudere)
faunistische molluskengegevens. Het doel bij dit alles is de gegevens in een centraal computerbe-
stand bijeen te brengen en te beheren. Deze database wordt dan gebruikt voor vergelijkingen
‘vroeger-heden’ en het uitbrengen van een of meer verspreidingsatlassen. 

Hoewel het werk aan fase 1 (oude gegevens bijeenbrengen) nog gestaag doorgaat, is langza-
merhand de tweede fase van het project aangebroken; de fase waarin we willen kijken hoe het
‘nu’ gaat met de soorten. Daarvoor is veel veldwerk nodig en de hulp van veel vrijwilligers,
‘kenners’ zowel als ‘beginners’. Met name beginnende malacologen willen zich wel inzetten,
maar verwachten wel enige (bege-) leiding. Vandaar deze handleiding.

Over de handleiding

Deze handleiding is vooral bedoeld als leidraad voor beginners, maar is in feite voor iedereen
die zich wil inzetten voor het onderzoek naar de verspreiding van mollusken in Nederland en die
meedoet met het atlasproject. Uit praktisch oogpunt wordt in hoofdstuk 5 onderscheid gemaakt
in verschillende hoofdbiotopen. Het kan immers nogal wat uitmaken of er op het land, in het
zoete water of in een marien milieu wordt geïnventariseerd. Op verzoek is  verder ook een
gedeelte opgenomen over weekdieren in het algemeen (hoofdstuk 4).

Met  wat oefening is het merendeel van de Nederlandse molluskensoorten goed te herkennen.
In veel gevallen zelfs uitsluitend aan de schelp. Toch geldt dit niet voor álle soorten. Er zijn bij-
voorbeeld meerdere soorten naaktslakken die sterk op elkaar lijken. Maar ook sommige huisjes-
slakken en tweekleppigen, met name de kleine erwtenmosseltjes, zijn alleen door de echte
experts op naam te brengen. Maar laat dat je niet weerhouden! Ga er maar van uit dat je straks
zeker 75% van onze mollusken bij hun naam kunt noemen. 
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Om de beginnende waarnemers te ondersteunen, zijn er met steun van een aantal instanties* ,
meerdere ‘hulpproducten’ ontwikkeld, waaronder kleurenfolders, flyers, streeplijsten, de handlei-
ding en ook ‘zoekschijven’ en ‘zoekkaarten’, waarop de algemenere en eenvoudig herkenbare
soorten staan afgebeeld. Deze zaken zijn nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van determi-
natiewerken (boeken). Voor wie zijn/haar kennis wil vergroten, bestaan er in binnen- en buiten-
land goede standaardwerken, zoals het recente werk over de zoetwatermollusken van Nederland
(Gittenberger & Janssen, 1998). Hoofdstuk 8 bevat een lijst met titels en referenties.

Met de echt moeilijke determinaties kun je terecht bij experts. De coördinator en/of een van
de projectmedewerkers (zie hoofdstuk 7) kunnen helpen deze te vinden. Het is in zulke gevallen
wel noodzakelijk materiaal te verzamelen (schelpen en/of hele dier). Om deze laatste reden bevat
de handleiding ook een aantal aanwijzingen en tips met betrekking tot het verzamelen en conser-
veren van materiaal. Verzamelen van levende dieren is zeker niet in alle gevallen nodig. Voor de
controle van veldwaarnemingen van schelpdragende soorten is het goed bekijken en soms verza-
melen van (verse) lege schelpen meestal ruim voldoende.

Tenslotte
Een handleiding is nooit helemaal af. Dingen kunnen onduidelijk zijn opgeschreven of ont-

breken. Er kunnen nieuwe soorten in ons land opduiken, er kunnen nieuwere, betere technieken
worden ontwikkeld (en opgeschreven) of er kunnen nieuwe regels gaan gelden. Reacties, verbe-
teringen en opbouwende kritiek, maar bovenal aanvullingen, zullen dan ook ongetwijfeld zorgen
voor latere, meer uitgebreide versies. 
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2. VINDPLAATSEN: BASIS VAN ALLES

Vrijwel iedereen kan meedoen aan het verspreidingsonderzoek. In het kort: we willen van
deelnemers aan het atlasproject het liefst zo veel mogelijk weten over de weekdieren die ze
tegenkomen. Anders gezegd: de taak van deelnemers aan het atlasproject bestaat uit het vastleg-
gen en doorgeven van gegevens over binnen de Nederlandse landsgrenzen waargenomen en ver-
zamelde mollusken. Die waarnemingen (ook wel ‘opnamen’ genoemd) moeten, om te kunnen
worden verwerkt tot computergegevens of ‘records’, voldoen aan een paar vrij simpele eisen.
Hieronder wordt daar kort op ingegaan. 

Wat is een ‘record’?
De omschrijving van het begrip 'gegevens' of 'data' in een gemiddeld woordenboek  is:

'bekend feit waaruit men gevolgtrekkingen kan maken'.  Dat verklaart nog niet precies waarover
het bij verspreidingsonderzoek gaat. Binnen atlasprojecten wordt onder 'records' verstaan: een
serie opmerkingen/aantekeningen, die onlosmakelijk verbonden zijn met en betrekking hebben
op de omstandigheden waaronder de waarnemer in contact kwam met bepaalde organismen of
voorwerpen. Bijvoorbeeld: je wandelt in bos of duin of op de hei of het strand en verzamelt slak-
kenhuisjes. Of je ziet slakken op bomen kruipen, maar laat ze lekker zitten. Alle gegevens die je
vervolgens over die éne vondst of waarneming op die éne plek, op die éne dag en onder die
omstandigheden kunt opschrijven (op een etiketje bij de schelp of na de wandeling in een log-
boek/kaartsysteem of in de computer) vormen gezamenlijk één record. Zag je nu op dezelfde
plaats 10 verschillende slakken, waarvoor allemaal geldt dat ze op dezelfde datum op dezelfde
plek gevonden zijn, dan zijn er dus 10 afzonderlijke records verzameld.

Binnen het waarnemen en noteren van records, zitten wel enkele  'gradaties van belangrijk-
heid'. Met uitsluitend een naam van een soort valt vrij weinig te beginnen. Maar aangevuld met
een vindplaatsomschrijving en gegevens over de waarnemer en een datum, wordt dat record
opeens waardevol en bruikbaar. Ook extra gegevens over toestand  en aantallen zijn belangrijk.
Naast dergelijke 'basisgegevens', is natuurlijk alles interessant wat je verder nog kunt toevoegen.
In het algemeen geldt: hoe uitgebreider hoe beter, maar leg in elk geval altijd de primaire basis-
gegevens vast.

Primaire basisgegevens
- soortnaam (liefst de wetenschappelijke naam)
- datum van waarneming of vondst (liefst in getallen, dag, maand, jaar: 31-12-2002)
- vindplaats (zo nauwkeurig mogelijke lokatie, liefst met coördinaten, zie hoofdstuk 3) 
- waarnemersdata (uw eigen naam en liefst adres etc.)
- aantalsaanduiding; al dan niet ook in ‘abundantieklassen’ ingedeeld. (Liefst beide!). 

Bij de werkelijke aantallen kunnen ook extra gegevens worden ingevuld, dus: 30 db & 21 kl (=
30 doubletten en 21 losse kleppen). De abundantieklasse is een samenvatting. In dit geval werden
dus 51 exemplaren gevonden = abundantieklasse A5. 
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De volgende klassen worden gehanteerd:

x = onbekend aantal A0 = nul A1 = 1 t/m 4 A2 = 5t/m9
A3 = 10t/m24 A4 = 25t/m49 A5 = 50t/m99 A6 = 100t/m499
A7 = 500 of meer

(A0 wordt alléén ingevuld als nadrukkelijk naar die bepaalde soort is gezocht, op een plaats waar
deze zeker te verwachten was. Bijvoorbeeld omdat hij er vroeger zat. Gebruik de code als de
soort ondanks goed zoeken niet (meer) is gevonden. In alle andere gevallen wordt gewoon niets
ingevuld. X wordt gebruikt als ‘aangetroffen’ maar onbekend aantal).

Secundaire basisgegevens
- toestand: autochtoon, aangespoeld, aangevoerd? (met ‘autochtoon’ wordt hier bedoeld als:

levend of zeer vers aangetroffen verzameld op of vlakbij de plek waar de soort ook daadwer-
kelijk leeft, dus niet verspoeld of verwaaid)

- conservatie: levende dieren of verse of oude schelpen? 
- is de soort door iemand anders op naam gebracht (gedetermineerd)? Zo ja door wie?
- is materiaal verzameld, zo ja in welke collectie is het opgenomen?
- in welke provincie of ANM-regio ligt de vindplaats?
- alle extra opmerkingen die je weet/kwijt wilt, bijvoorbeeld over het biotoop

In principe zijn alle gegevens over in Nederland waargenomen/ gevonden mollusken de moeite
van het doorgeven en bewaren waard, in welke denkbare vorm ook; bij wijze van spreken op een
WC-papiertje gekrabbeld. Dus óók over algemene soorten als de tuinslak en de driehoeksmossel.

Oude en nieuwe gegevens
Binnen het verspreidingsonderzoek en in deze handleiding, wordt onderscheid gemaakt tussen

'oude' en 'nieuwe' gegevens. Binnen de eerste categorie vallen alle vroegere waarnemingen (col-
lectiemateriaal, gegevens uit de literatuur, uit aantekenboekjes of uit andere bronnen).
Nieuwe gegevens zijn alle nog te verzamelen gegevens, bij nog uit te voeren veldwerk. Voor het
gemak hanteren we meestal voor ‘oud’ uit de vorige eeuw (1900 tot 2000) en voor ‘nieuw’ 2000-
heden. Soms wordt de oud/nieuw grens iets eerder gelegd, in 1985 of 1990. Voor bepaalde doel-
einden, zoals voor het berekenen van voor- of achteruitgaande trends en het opstellen van Rode
Lijsten, wordt de grens 1950 of 1960 gehanteerd. De eerste periode wordt dan gezien als referen-
tieperiode; de tijd waarin er nog relatief weinig met de Nederlandse natuur aan de hand was. Een
goede datum is hoe dan ook dus belangrijk.

‘Losse’ gegevens 
Oude gegevens, met als herkomst of ‘bron’ bewaard gebleven collectiemateriaal of records die

herleid zijn uit gepubliceerde artikelen, worden gezien als 'losse' records. Hetzelfde geldt voor data
uit privé-logboekjes of andere bronnen. Ze worden vaak ook als zodanig opgeslagen, bijvoorbeeld
in een kaartenbak met steeds per aparte vondst een apart kaartje. Elke vondst staat op zichzelf, met
per soort één record van één locatie op één bepaald tijdstip, met alle daar bij behorende gegevens.
Of het nu gaat om één exemplaar of om vele duizenden van dezelfde soort: het blijft één waarne-
ming of, in computertaal, één 'record'. Voor het doorgeven van dergelijke losse waarnemingen zijn
aparte formulieren ontwikkeld, waarop je de gegevens kunt invullen. 
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Zelf doen 
Je kunt de gegevens ook invoeren in de computer. Heel eenvoudig maar goed bruikbaar is bij-

voorbeeld het rekenblad (spreadsheet), met steeds per ‘kolom’ dezelfde gegevens ingevuld. Elke
'rij' op het rekenblad vormt dan 1 'record'. Ongeveer op dezelfde manier werken ook de compu-
ter-databases. Daarbij worden geen ‘vakjes ingevuld, maar velden.

Collectiegegevens
Aan de hand van vroegere meldingen kunnen de betreffende plaatsen opnieuw worden

bezocht, om zo de 'huidige stand van zaken' te bepalen. Behalve literatuurgegevens, die worden
ingevoerd en geïnterpreteerd, zijn met name collectiegegevens erg belangrijk. Onder collectiege-
gevens worden verstaan: de etiket- en registratiegegevens van een (mollusken-) verzameling. De
molluskengegevens van de grotere Nederlandse musea, zoals het Nationaal Natuurhistorisch
Museum (Naturalis) in Leiden en het Zoölogisch Museum in Amsterdam (ZMA) worden al voor
het ANM bewerkt. Er bevinden zich in ons land echter nog diverse andere molluskencollecties, al
dan niet in het bezit van particulieren. Het streven is in zo kort mogelijke tijd, zo veel mogelijk
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Losse-waarnemingformulier (iets verouderde versie)

soort dag mnd jaar Amf.xAmf.y lokatie aantal klas waarnemer
Dreissen polymorpha 30 12 2000 116 487 Amsterdam; Sloterplas 3 db; 7 kl A3 P. Pietersen
Bithynia tentaculata 30 12 2000 117 481 Amsterdam; Bosbaan 6 db; 4 kl A3 P. Pietersen
Cepaea hortensis 19 11 1999 131 480 Muiden 3 A1 G. Gerritsen

toest conserv. det. col. prov regio Opm
aut levend B. de Bruine Plasmuseum NH Groot Amsterdam onder stenen en aangespoeld  

op nabij gelegen strandje
aans vers P. Pietersen P. Pietersen NH Groot Amsterdam aangespoeld langs de Bosbaan 
aut levend G. Gerritsen niet verzameld NH Groot Amsterdam op brandnetels in parkje. Ook 

2 exemplaren onder een tak. In 
winterrust; met witte afsluiting
in de mondopening

(vervolg)
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gegevens over  'autochtoon' verzamelde weekdieren te registreren. Dus heb je een verzameling?
Geef dan alstublieft de gegevens daarvan ook door! Mocht het te veel zijn of ontbreekt de tijd om
zelf alles te noteren, maak dan een afspraak met de landelijk- of regio-coördinator om samen te
bedenken hoe e.e.a. gemakkelijk gerealiseerd kan worden.

Vanzelfsprekend wordt van verzamelaars/collectiebeheerders niet verwacht dat ze hun mate-
riaal afstaan. Alleen in sommige gevallen, bijvoorbeeld om determinaties te laten controleren,
kan het handig zijn uw vondste -tijdelijk- af te staan. 

‘Losjes’ denken
Hoewel we ook blij zijn met lijstjes met opsommingen per vindplaats, wordt uiteindelijk elke

melding een losse record, waarbij iedere keer aan elke soort álle gegevens worden vastgekoppeld.
Het is het gemakkelijkst in gedachten alle waarnemingen steeds per soort te leren zien als  'losse',
op zichzelf staande records. Verzamelaars doen dit overigens al automatisch: bij elke vondst
behoort immers een apart vindplaatsetiket......

De streeplijst
Veel gegevens worden gegroepeerd verzameld. Zo kan heel gemakkelijk van één locatie of kilo-

meterhok een streeplijst worden ingevuld met alle aangetroffen soorten. Hoewel eigenlijk alle gege-
vens op zich staan, scheelt het invulwerk ten opzichte van ‘losse waarnemingen’. De kopgegevens
bovenaan het formulier hoeven immers maar éénmaal ingevuld te worden, terwijl het misschien wel
om 30 afzonderlijke soorten (records) gaat. Als je geen zin/tijd hebt om aantallen in te vullen, kun
je gewoon soorten aankruisen. Het invullen van de ANM-streeplijsten is eenvoudig, de toelichting
staat op elk formulier afgedrukt. De formulieren worden op verzoek opgestuurd of kunnen als PDF
per email worden gestuurd, waarna je ze zelf kunt printen. Ook kun je de PDF van de ANM-websi-
te downloaden. Daarnaast zijn er ook digitaal in te vullen formulieren. Dat kan via de website of in
een invoerprogramma, zoals ‘Vulgata’ van Stichting ANEMOON.
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kopgegevens:
steeds invullen!

Waargenomen
mollusken:
aanstrepen of aan-
tallen invullen

Opmerkingen: zie
legenda achterzijde
formulier
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3. PLAATS BEPALEN

Voor het bepalen en aanduiden van de ligging van punten op aarde, wordt overal ter wereld
gebruik gemaakt van coördinaten. Het bekendste daarvan is het geografisch coördinatensysteem,
het denkbeeldig net van parallellen en meridianen over de aardbol, dat op elke globe en de meeste
wereldkaarten is afgebeeld. Ieder punt op aarde kan in dit systeem worden vastgelegd ten opzichte
van de twee vaste referentielijnen: de evenaar en een gekozen nulmeridiaan (de meridiaan van
Greenwich). Voor topografische karteringen en andere doeleinden wordt meestal een rechthoekig
systeem van coördinaten toegepast, waarbij de ligging van een punt wordt vastgelegd door de
loodrechte afstanden van dat punt tot de beide assen van een rechthoekig assenstelsel. 

Amersfoortcoördinaten
Heel Nederland is verdeeld in een denkbeeldig netwerk van verticale en horizontale lijnen. Dit

is het officiële Nederlandse coördinatensysteem, het zogenaamde Systeem van de Rijksdriehoeks-
meting. De oorsprong voor de Rijksdriehoeksmeting vormt de Onze-Lieve-Vrouwetoren in
Amersfoort. Vroeger werd dit meteen als nulpunt gebruikt, maar uit praktische overwegingen is
het nulpunt ten opzichte van de oorsprong 155 km naar het westen en 463 km naar het zuiden ver-
schoven, zodat alle coördinaten in Nederland positieve waarden kregen. We spreken daarom van
de ‘Amersfoortcoördinaten’. Op alle officiële topografische kaarten en op de bekende topografi-
sche atlassen met schaal 1: 50 000 en 1: 25 000 is het RD-grid afgedrukt. Aan de hand van de
kaartcoördinaten is heel eenvoudig te bepalen in welk kilometervak een bepaalde vindplaats ligt.
De verticale lijnen zijn genummerd van 0-280. Deze nummers staan onder en boven de kaarten.
De nummering van de horizontale lijnen loopt van 300-625, deze staan links en rechts van de
kaarten. Een aanduiding van een kaartvak is steeds de aanduiding van de linkerbenedenhoek van
het betreffende vak. Het eerste (laagste) nummer van de objectaanduiding is het nummer van de x-
coördinaat van het Amersfoortgrid; de verticale lijn. Het tweede (hoogste) nummer, dat van de y-

coördinaat van het Amersfoortgrid; de
horizontale lijn. (Zie ook ontdek je plekje).

UTM
Hoewel bij het ANM alleen gebruik

gemaakt wordt van het RD-grid (Amers-
foortcoördinaten), zijn er ook waarnemers
die het UTM-grid (voluit: Universal
Transverse Mercator-grid) gebruiken.
Internationaal is het UTM, samen met de
bekende geografische coördinaten, de
meest gebruikte manier van plaatsbepalen.
Het is een door de Amerikanen ontwik-
keld systeem, gebaseerd op de mercator-
projectie. Hiermee kan elk punt op aarde
beschreven worden met één rechthoekig
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Gebruik van topografische kaarten; heel gemakkelijk
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assenstelsel. De aarde is verdeeld in 60 lengtezones met een breedte van 6 lengtegraden, begin-
nend bij de 180e meridiaan.  Elke zone loopt parallel aan de centrale meridiaan, zodat ter com-
pensatie van de aardkromming, het grid bij de grens van elke zone wigvormig wordt afgesneden.
Nederland ligt in de lengtezones 31 en 32, die lopen van 0o-6o OL en 6o-12o OL, en parallel aan
de 3o en 9o OL.  Het gevolg is dat er bij de 6e lengtegraad een wig over ons land loopt, dwars
door de Veluwe en Limburg.  Verder is de aarde verdeeld in 20 horizontale zones van 8 breedte-
graden, aangeduid door een letter.  De totale aanduiding van de Nederlandse zones wordt dan
31U en 32U.  De zone-aanduiding is van belang bij internationale melding of bij hele grote lan-
den. Binnen Nederland kan de zone-aanduiding vergeten worden. Binnen de zone worden de
hokken van 100x100km aangeduid door een combinatie van twee letters, die binnen één zone
uniek is. Nederland ligt in totaal in tien 100x100 km-hokken. Binnen de hokken worden de coör-
dinaten bepaald zoals in elk wiskundig assenstelsel; met een x- en een y-cordinaat.  De numme-
ring van de assen (0-9) is van links, naar rechts (x) en van onder naar boven (y). Het nulpunt ligt
dus altijd linksonder. Ieder 100x100km-hok is onderverdeeld in honderd 10x10km-blokken. Per
10x10 km-hok zijn er honderd 1x1 km-hokken en per 1x1 km-hok weer honderd 100x100 m-hok-
ken. Het noteren van de coördinaten gebeurt door eerst de lettercode, dan de respectievelijke x-
coördinaten en vervolgens de y-coördinaten op te schrijven. Omdat het UTM-grid voor waarne-
mers en beginners vrij ingewikkeld is, gebruiken we bij het ANM alleen Amersfoortcoördinaten.

GPS
GPS staat voor Global Positioning System. Dit is een satellietnavigatiesysteem, ontwikkeld

door het Amerikaanse leger. Rondom de aarde draaien in vaste banen 24 satellieten, die elk een
eigen signaal uitzenden. Een GPS-ontvanger maakt een kruispeiling aan de hand van minimaal 3
van zulke signalen en kan dan precies berekenen waar op aarde de ontvanger zich bevindt. GPS-
ontvangers worden steeds goedkoper en kleiner, ongeveer het formaat van een mobiele telefoon.
De ontvangers kunnen met diverse ingebouwde coördinatenstelsels werken. Als je vooraf aan-
geeft dat je het RD-stelsel gebruikt, kun je op verreweg de meeste plaatsen in Nederland tot op
25 m of soms nog nauwkeuriger bepalen op welk punt, in welk kaartvak je zit (in dichte mist,
dichte bossen en in afgeschermde gebouwen werkt een GPS niet). Het scheelt veel opzoekwerk
op kaarten, maar is nooit een totale vervanging van kaarten. Ter oriëntatie is het altijd handig ook
een topografische kaart bij je te hebben.

Hoogte
Behalve de ligging in het horizontale vlak is er ook nog de hoogteligging. In Nederland

gebruikt men hiervoor als referentievlak het NAP-vlak. Dit is een denkbeeldig gebogen vlak dat
in alle punten loodrecht staat op de richting van de zwaartekracht.  Het NAP-vlak is vastgelegd
door middel van een ondergrondse bout op de Dam in Amsterdam (Nieuw Amsterdams Peil) en
verder in het gehele land door middel van peilmerken. Vanuit dit net van vaste punten kan de
hoogteligging met behulp van waterpassing worden bepaald.
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Ontdek je plekje: eenvoudig recept

Plaatsbepalen met een topografische kaart (‘topkaart’) is gemakkelijk. Zoek je vindplaats op
de kaart op en kijk in welk kilometervak het ligt. Noteer eerst het getal dat onder de vertikale lijn
staat die de linkerkant van dat vak vormt (aangegeven aan de onderkant van de kaart). Noteer dan
het getal van de horizontale lijn die de onderkant van het vak vormt (linkerkantlijn van je kaart).
Je hebt nu resp. de Amersfoort x- en de Amersfoort y-coördinaat bepaald. Voor het ANM is dat
al genoeg. 

Maar je kunt je vindplaats nog nauwkeuriger bepalen. Binnen het kaartvakje kun je ook weer
een coördinaat bepalen. Daarvoor is
een zogenaamde ‘overlay-matrix’ han-
dig. Dat is een rastertje waarvan de
buitenrand precies in je kilometervak
past en dat is onderverdeeld in 100
gelijke vakjes (dus in vakjes van 100 x
100 meter). Die vakjes hebben ook
weer een x (verticale) en een y (hori-
zontale) as. De nummering van de
assen loopt vanuit de linker-beneden-
hoek van 0 naar 9. Voor de x-as van
links naar rechts en voor de y-as van
onder naar boven. Het nulpunt ligt dus
altijd linksonder. Noteer weer opnieuw
eerst het getal dat onder de verticale
lijn staat die de linkerkant van dat
vakje vormt (0-9 op de onderkant van

je matrix). Daarna noteer je het getal
van de horizontale lijn die de onderkant van het vak vormt (0-9 in de linkerkantlijn van je
matrix). Noteer de gevonden matrixnummers achter de al gevonden nummers van het kaartvak,
gescheiden door een komma. Je hebt nu je vindplaats in het 100 x 100 meterhok bepaald. Op
deze manier kun je ook binnen het 100x100 m hok weer een raster leggen en zo het 10 x 10 m
hok bepalen. Dat wordt dan het tweede getal achter de komma. Matrixjes kun je zelf met een
lineaal maken op doorschijnend papier of plastic of opvragen bij de landelijk coördinator.
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Grid-overlay, voor het aflezen bínnen de kilometervakken

* Topografische kaarten worden uitgegeven door de Topografische dienst in Emmen. Bepaalde series geven zowel
het lijnenstelsel van het Amersfoortsysteem als de UTM-coördinaten.
Let op: GPS-apparaatjes geven zelfs 3 getallen achter de komma en zouden dus tot op de 10 meter nauwkeurig zijn.
Dat is echter een illusie. Tot 2 getallen achter de komma (100 x 100 m) kloppen ze echter meestal wél aardig).
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4. OVER WEEKDIEREN 

Een handleiding moet je ‘handen leiden’ bij het zoe-
ken naar Nederlandse mollusken. Het is geen determi-
natiewerk of dierenencyclopedie. Dergelijke werken
heb je misschien allang in de kast staan (zie anders
hoofdstuk 8). Dan weet je hoogstwaarschijnlijk al meer
dan genoeg over mollusken. Of kun je het in elk geval
opzoeken. In dit hoofdstuk is alleen wat zeer algemene
informatie over de doel-diergroep opgenomen.
Beschouw het maar als opfrissertje.

4.1. Dieren met een uitwendig skelet

Van de diergroep Mollusca (ook wel mollusken, schelpdieren of weekdieren genoemd) bestaan
wereldwijd ruim honderdduizend verschillende soorten. Na de insecten is het de grootste en suc-
cesvolste diergroep op aarde. De dieren kunnen in vrijwel alle milieus leven, van regenwoud tot
woestijn, van zoet tot zout, warm of koud, boven- of ondergronds water, tot grote diepten in zee. 

Verschillen
Ruim vierhonderd miljoen jaar evolutie hebben gezorgd voor grote onderlinge verschillen in

vorm, kleur, afmeting en leefwijze tussen de verschillende groepen en soorten weekdieren. Toch
zijn er een aantal gemeenschappelijke herkenningspunten. Alle soorten hebben een week en
kwetsbaar lichaam, dat voor meer dan 90% uit water bestaat. Verder behoren ze tot de ongewer-
velde dieren: een inwendig skelet dat weefsels en organen steun geeft en beschermt, ontbreekt. In
plaats daarvan wordt het dier omgeven door een huidplooi, de zogenaamde mantel. Deze mantel
zorgt voor de bescherming van tere lichaamsdelen, maar heeft nog een andere belangrijke taak:
de vorming van een uit kalk bestaand uitwendig skelet, de schelp. 

De schelp
Voor de overgrote meerderheid van de mollusken is zonder twijfel het meest kenmerkende het

bezit van een schelp. Een uitzondering vormen vooral de naaktslakken en inktvissen en nog
enkele kleinere groepen.. De uit kalk bestaande schelp zelf is levenloos en dient ter versteviging
en bescherming van inwendige organen. Tussen de schelpen van de onderlinge soorten komt een
enorme diversiteit aan kleuren, vormen en afmetingen voor. Die verschillen vormen een uitste-
kend hulpmiddel bij het herkennen en op naam brengen (determineren) van de soorten. Schelpen
hebben bovendien als bijkomend voordeel een lange houdbaarheid, zodat ook ver na het overlij-
den van het dier nog determinatie op soortniveau mogelijk is. Overigens zijn niet alle mollusken
(meer) in het bezit van een schelp.  Bij sommige groepen (naaktslakken, inktvissen) is de schelp
geheel of gedeeltelijk verdwenen. Toch kunnen we in ruim 90% van de gevallen vooral aan de
schelp de soorten herkennen. De goede houdbaarheid en de (soms minieme) verschillen tussen
de schelpen van verwante soorten, maken ze tot interessante studie- en verzamelobjecten. 
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Tuinslak (Cepaea nemoralis)
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Klassen
Door systematici worden weekdieren op lichaamskenmerken en kenmerken van de schelp

onderverdeeld in meerdere hoofdgroepen of klassen. Binnen de Nederlandse faunagrenzen komen
van 5 van deze klassen één of meer vertegenwoordigers voor. Op het land leven alleen (huisjes- en
naakt-) slakken. In binnendijks zoet en brak water komen ook tweekleppigen. In zee leven boven-
dien nog inktvissen en olifantstandjes en keverslakken. Verreweg de meeste Nederlandse mollusken
behoren tot de slakken en tweekleppigen. Die laatste twee bespreken we even kort. 

Gastropoda - Huisjesslakken en naaktslakken
Slakken vormen de grootste weekdiergroep. Hoewel er ook schelploze soorten zijn (naaktslak-

ken), hebben de meeste vertegenwoordigers een min of meer gewonden schelp uit één stuk: het
horentje of slakkenhuis. In tegenstelling tot de meeste andere weekdieren, is het lichaam asymme-
trisch. Slakken worden in verschillende subgroepen ingedeeld. Daarbij is het al dan niet aanwezig
zijn van een afsluitplaatje of dekseltje (operculum) achterop de kruipvoet, waarmee de slak de ope-
ning kan afsluiten belangrijk. Maar ook het type en de plaats van de ademhalingsorganen. Proso-
branchia of voorkieuwige slakken halen adem met vóór het hart gelegen kieuwen. Bij de Opistho-
branchia of achterkieuwige slakken liggen de kieuwen achter het hart. Bij de Pulmonata of longslak-
ken zijn de kieuwen getransformeerd in een soort longen. De laatste groep komt vrijwel uitsluitend
op het land en in zoet water voor, de twee andere groepen leven vooral in zee. Het lichaam van een
slak bestaat uit een gespierde voet, een kop met ogen en tasters en een (in de meeste gevallen)
gedraaide ingewandenzak, die altijd in de schelp blijft. In de mondholte van de kop zit een rasptong,
die wordt gebruikt bij het fijnwrijven en vermalen van voedsel. De meeste slakkensoorten zijn plan-
teneters. Sommige soorten voeden zich met levende dieren of aas. Bij de meeste opisthobranche
soorten is de schelp klein of ontbreekt deze geheel (met name bij naaktslakken).
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Nederlandse mollusken: gevarieerd vormenspectrum.
- Bovenste rij v.l.n.r.: naaktslak zonder schelp (Wegslak); huisjesslak (Tuinslak); linksgewonden,

raketvormig (Clausilia); samengedrukt kegelvormig (Heesterslak); oorvormig (Barnsteenslak).
- Middelste rij v.l.n.r.: water-huisjesslak mét afsluitplaatje of operculum (Diepslakje); idem zonder

operculum (Posthorenslak en Poelslak); mutsvormig (Kapslak); linksgewonden (Blaashoren).
- Onderste rij v.l.n.r.: water-naaktslak met veel uitsteeksels (brakwaterknotsslak); tweekleppige, met

byssusdraden vastgesponnen levend (driehoeksmossel); tweekleppige levend op en in de bodem
(hoornschaal); grote zoetwatermossel (Vijvermossel).
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Bivalvia - Tweekleppigen
Tweekleppigen hebben een uit twee helften of kleppen bestaande schelp, die meestal elkaars

spiegelbeeld zijn en bijeen worden gehouden door een elastische slotband en een slot. Sommige
soorten hebben behalve de twee hoofdkleppen, nog één of meer ‘accessorische’ schelpstukken.
Door de kleppen te sluiten kan het schelpdier zich (soms gedeeltelijk) afschermen van de buitenwe-
reld.  De schelpkleppen worden geopend en gesloten met behulp van sluitspieren. Het lichaam heeft
geen kop, maar er is wel een grote en sterke voet aanwezig. Hiermee kunnen de dieren zich ver-
plaatsen of in de bodem ingraven. Om het lichaam heen liggen twee mantellappen, die met fijne
spiertjes nabij de onderzijde van de schelp zijn bevestigd. Ingesloten door de mantellappen ligt een
mantelholte, waarbinnen de kieuwen liggen, die zowel voor de ademhaling als de voedselopname
dienen. In veel gevallen komen in de mantelholte ook adembuizen of siphonen uit: twee al dan niet
met elkaar vergroeide buizen die vooral bij diep ingegraven levende soorten erg lang kunnen zijn.
De ene buis zuigt water met zuurstof en voedseldeeltjes aan, de andere scheidt water en afvalstoffen
uit.  Aan de voorzijde van de schelp ligt de mond, omgeven door mondlappen. In de mondopening
is geen rasptong (radula) aanwezig. Alle Nederlandse tweekleppigen leven in water. Alleen enkele
kleine erwtenmosseltjes kruipen soms op zeer vochtige plaatsen op het land.

4.2. Naamgeving en systematiek

'Zonder naam ben je niets en weet je niets'. Als je niet weet hoe een soort heet, kun je niets over
de achtergrond opzoeken, kan niemand de soort en zijn biotoop beschermen. Voor vogels, zoogdie-
ren, planten en nog veel andere groepen, zijn Nederlandse namen ingeburgerd. Voor mollusken
bestaan ook Nederlandse namen. Toch zijn die nog lang niet zo goed ingeburgerd. Hoewel het ter
popularisatie van weekdieren in veel gevallen goed is om Nederlandse namen te gebruiken, is de
enige juiste, niet tot verwarring leidende manier in feite de wetenschappelijke naam. Het gebruik
van wetenschappelijke namen is geen ‘dikdoenerij’ en eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. Weten-
schappelijke soortnamen zijn juist verschrikkelijk handig. De in het jaar 1758 door Linnaeus gepu-
bliceerde Systema Naturae, met daarin een internationale wetenschappelijke naamgeving en classi-
ficatie voor het dierenrijk, bevat een systeem dat nog steeds in gebruik is. Het is simpel en doel-
treffend. In tegenstelling tot ‘populaire’ namen, die per taal en land sterk kunnen verschillen, wordt
nu overal ter aarde voor één bepaalde soort dezelfde wetenschappelijke aanduiding gebruikt. Dit is
altijd een combinatie van Latijnse of verlatiniseerde namen, die gezamenlijk uniek zijn. 
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Huisjesslak (zie: 4.3.) Tweekleppige (zie: 4.3.)
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Tweedelige soortnaam
In principe bestaat een soortnaam uit twee delen. De kokkel is Cerastoderma edule. Het eerste

woord, steeds met een hoofdletter geschreven, is de genus- of geslachtsnaam (overigens niet het
geslacht in de zin van mannelijk of vrouwelijk!). Het tweede woord, niet met een hoofdletter
geschreven, is het ‘epitheton specificum’: de echte soortaanduiding. Elke naam bestaat uit een
genusnaam en een soortaanduiding. Geslachten zijn samengesteld uit een aantal onderling verwante
soorten. Vaak zijn er meerdere soorten die zodanig op elkaar lijken, dat ze tot hetzelfde genus wor-
den gerekend. Er wordt dan een bepaalde verwantschap verondersteld. Binnen één geslacht is de
verwantschap altijd groter dan tussen soorten van verschillende geslachten. Wetenschappelijke
namen van soorten worden in publicaties gewoonlijk cursief of onderstreept aangegeven.

Classificatie
In de door Linnaeus bedachte classificatie van het dieren- en plantenrijk wordt de hele leven-

de wereld gezien als een eenheid, die van boven naar beneden uit trappen is opgebouwd. Aan de
top staat het ‘rijk’ dat alles wat eronder ligt omvat. Alle eronder liggende groepen worden elk
weer onderverdeeld in andere groepen. De hoofdafdeling Mollusca, wordt onderverdeeld in klas-
sen, onder meer slakken (Gastropoda) en tweekleppigen (Bivalvia).  Die worden weer onderver-
deeld, onder meer in orden, die weer in superfamilie’s, die weer in familie’s, die weer in geslach-
ten. Daarbinnen vallen de specifieke soortnamen. Echter ook hierbinnen worden soms nog gra-
daties aangebracht. Binnen een geslacht worden vaak nog ondergeslachten (subgenera) onder-
scheiden. In dat geval wordt de naam tussen haakjes achter de geslachtsnaam geplaatst. Binnen
de soort zelf kunnen nog 'ondersoorten' [of geografische rassen] worden onderscheiden. De
wetenschappelijke naam van zo’n ondersoort is opgebouwd uit de soortnaam, met daarachter nog
een extra woord. Bijvoorbeeld: Balea (Alinda) biplicata biplicata (Montagu, 1803). Alinda is het
subgenus, de 2e maal biplicata betekent dat naast de hoofdondersoort nog één of meer andere
ondersoorten bekend zijn. Daarna wordt de oorspronkelijke, eerste beschrijver van de soort
genoemd (de auteur), met daarachter het jaartal waarin de betreffende publicatie verscheen. Staan
auteur en jaar tussen haakjes, dan werd de soort oorspronkelijk in een ander dan het huidige
genus beschreven. 

Over namen en systematiek kan nog veel meer worden verteld, maar dat gaat (veel) te ver
voor deze handleiding. In de verdere tekst geven we soms de Nederlandse en altijd de volledige
wetenschappelijke naam. De laatsten steeds cursief. De meeste wetenschappelijke namen staan
vermeld op de wijze zoals ze in de ‘Nederlandse naamlijst’ zijn gegeven. Sindsdien zijn er voor
meerdere soorten belangrijke veranderingen doorgevoer in de wetenschappelijke namen. Vanwe-
ge de herkenbaarheid is besloten in deze handleiding (en op de ANM-streeplijsten!) wat betreft
de naamgeving bewust conservatief te werk te gaan. Vanzelfsprekend zal bij de uiteindelijke
publicatie van de atlas wél de dan geldende, meest recente naamgeving worden gehanteerd.
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4.3. Determineren

Determineren is het herkennen en op naam brengen van een bepaalde dier- of plantensoort
aan de hand van ‘determinatie-kenmerken’: specifieke kenmerken (of combinaties van kenmer-
ken) die alleen bij die bepaalde soort of groep voorkomen. Er wordt zowel gebruik gemaakt van
kenmerken met betrekking tot de vorm, kleur en struktuur van de schelp, als aan de vorm en lig-
ging van de organen bij het levende schelpdier. Ook zijn diverse DNA-technieken in opkomst. 

Natuurlijk wordt van beginnende waarnemers niet verwacht dat ze zich storten op de anato-
mie en DNA-technieken. Voor het Atlasproject wordt uitgegaan van soorten die herkenbaar zijn
aan het uiterlijk van de schelp en het dier (soms aan de gewoonten en het biotoop). Het is wel
handig als waarnemers enkele van de gebruikelijke termen (determinatiekenmerken) leren. Deze
komen ook terug in determinatiewerken en (deels) op zoekkaarten en -schijven. Een [m] betekent
dat het alleen kenmerken van mariene (in zee levende) soorten betreft.

Enige termen

binnenlip binnenkant van de mondopening. Gewoonlijk glad, soms uitgebreid over een deel
van de laatste winding. Dit wordt callus of eelt genoemd.

buitenlip buitenkant van de mondopening; kan omgeslagen zijn of sterk verdikt [m]
doublet/doosje twee met elkaar verbonden kleppen
gapend beide kleppen passen in gesloten toestand niet overal op elkaar
gelijkkleppig beide helften zijn gelijk (in spiegelbeeld)
mantelbocht duidelijke inbochting in de mantellijn, waar de siphonen van het dier hebben gezeten

(niet bij alle tweekleppigen!). De kant van de schelp waar de mantelbocht zit is altijd
de achterkant van de schelp.

mantellijn dunne lijn die de plaats aangeeft waar de mantel van het weekdier met kleine spier-
tjes aan de schelp vastzat

mondopening/mond de opening aan het einde van het slakkenhuis
naad/sutuur grens tussen de windingen
naaktslakken slakken waarbij in de loop van miljoenen jaren de schelp steeds kleiner geworden is

of zelfs geheel verdwenen
navel gaatje naast de mondopening, in feite het holle uiteinde van de spil waaromheen alle

windingen gedraaid zijn
ongelijkkleppig één van beide kleppen is anders, bijvoorbeeld boller dan de andere
opperhuid/periostracum dun geelgroen, bruin of zwart vlies aan de buitenkant van de schelp
oppervlaktesculptuur struktuur aan de buitenkant van de schelp, maar niet de groeizone’s Brede of smalle

ribbels (ribben) of groeven of schubjes, dorens of knobbels. De ribben kunnen horizon-
taal (concentrisch = evenwijdig aan de schelprand) verlopen of verticaal (radiair of
stralende = dwars op de schelprand geplaatst) of elkaar kruisen (traliewerksculptuur)

rechts-/linksgewonden de juiste manier om een horentje te bekijken is met de top boven en de mondopening
voor. Zit dan de mondopening rechts dan is de horen rechtsgewonden

siphokanaal de mondopening loopt aan de onderkant uit in een gootje [m]
slakkenhuis/horentje min of meer gedraaide schelp uit één stuk; om een verticale as opgerolde, steeds wij-

der wordende holle buis. Elke keer als de buis is rondgedraaid ontstaat een
winding/omgang

slot/slottanden het slot ligt inwendig in de schelp, bovenaan onder de top en bestaat gewoonlijk uit een
aantal slottanden die in elkaar grijpen: steekt de tand in de ene klep uit, dan is op die
plaats in de andere klep een uitholling aanwezig. Het slot zorgt ervoor dat de schelp-
kleppen altijd precies op elkaar sluiten. Er komen verschillende slottypen voor. 

slotband/ligament elastische band die beide schelpen bovenaan bij elkaar houdt. Kan uitwendig of
inwendig liggen; inwendig soms als driehoekige ‘prop’ [m]
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spec. sp. species. Soort. Wordt als gebruikt wanneer wel duidelijk is tot welk geslacht een
soort behoort, maar nog niet precies tot welke soort.

(sluit-)spierindruksels aan de binnenkant van de schelp gelegen, glimmende littekens op de plaats waar bij
het levende dier de sluitspieren zaten 

tanden/tandplooien tandvormige plooien in de binnenlip en/of buitenlip
top/apex eerstgevormde (kleinste) winding 
tweekleppigen mollusken met twee schelpkleppen
varix/varices verdikte oude mondrand(-en) op oudere windingen [m]

4.4. Prepareren en bewaren

Prepareren is het zodanig behandelen van schelpen en schelpdieren, dat ze voor lange tijd
bewaard blijven. Dit doe je uiteraard alleen als je een collectie aanlegt of als je je materiaal aan een
museum of iemand met een collectie wilt schenken. Lege schelpen zonder weekdierresten hoeven
alleen schoon te worden gemaakt en ontdaan van aangroeisels. Let wel op dat je de opperhuid niet
beschadigd. Mariene schelpen kunnen het beste een tijdje in zoet water liggen, om invretend zee-
zout tegen te gaan. Droog schelpen niet in de zon, omdat dan de kleuren verbleken. Nog levende
dieren worden snel gedood in kokend water. De meeste tweekleppigen openen dan de kleppen. Zo
niet, dan kun je een mesje tussen de kleppen steken om de sluitspier(en) door te snijden. Verwijder
de weke delen niet met een ijzeren voorwerp, dat geeft krassen. Doubletten kun je met touw of elas-
tiek dichtbinden; na het drogen blijven ze automatisch dichtzitten. Huisjesslakken haal je na het
koken uit de schelp door met een kromme speld een draaiende beweging te maken. Eventuele res-
ten kunnen worden opgelost in onverdund bleekwater. Dit kan echter de opperhuid, de parelmoer-
laag en de slotband aantasten. De meeste slakken hebben op de voetzool een afsluitplaatje: het
operculum. Snij het los en maak het schoon. Verzamelaars vullen grotere horens op met watten en
plakken het operculum weer in de juiste stand in de mond. Kleine soorten als Wadslakjes kun je het
beste 48 uur in alcohol (70%) leggen en dan laten indrogen. Zeer kleine en breekbare soorten kun-
nen macereren, door ze lange tijd in water te leggen, waarin het vlees door rotting vergaat. Ververs
af en toe het water en hou je neus dicht; het stinkt gruwelijk. Moet het hele weekdier worden

bewaard, dan kun je het eerst in 45% alcohol leggen en later
in 60 tot 80%. (Voor DNA-onderzoek is materiaal geconser-
veerd in 96% alcohol nodig). Een goedkopere oplossing is het
bewaren op formaline 5%. Dit is uitsluitend geschikt voor de
conservering van weke delen; de schelp lost na een tijdje in de
formaline op. De vloeistof is bovendien giftig, prikkelt de
slijmvliezen van neus en mond en mag nooit in je ogen
komen.
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Hoe je de schelpen opbergt is
uiteraard je eigen keuze. Veel men-
sen gebruiken ladenkastjes of platte
kisten of dozen. Bewaar ze in elk
geval zo dat ze niet beschadigen,
gemakkelijk zijn terug te vinden en
er steeds per soort of monster van
één soort van één vindplaats apart
de gegevens worden bewaard.
Schrijf in elk geval de primaire
gegevens (zie hoofdstuk 2) met
inkt of potlood op een vindplaats-
etiket dat bij de schelp in het doos-
je, zakje of buisje wordt gedaan. Je
kunt ook de schelpen nummeren en
onder hetzelfde nummer in een schrift of kaartsysteem de gegevens opschrijven. Zo kunnen schel-
pen van verschillende data en vindplaatsen bij elkaar in een doosje worden gedaan zonder dat de
gegevens door elkaar raken. De schelpen kun je opbergen in plastic of kartonnen doosjes of in
kokertjes van filmrolletjes. De kleinere soorten worden vaak in glazen buisjes gestopt, de klein-
sten in doorzichtige gelatinecapsules die kunnen worden verkregen bij de apotheek.

4.5. Nederland-weekdierland?

Op sommige plaatsen op aarde, met name in tropische zeeën, kunnen op één vierkante meter
ruim honderd verschillende molluskensoorten voorkomen. Dat is in onze betrekkelijk koude
Noordzee zeker niet het geval. Ook op het land en in ons binnendijkse zoete of brakke water is
het aantal soorten relatief klein. Maar dat is natuurlijk geen reden om niet zuinig te zijn op wat
we hebben. Maar wat hebben we dan eigenlijk wél? Binnen de Nederlandse landsgrenzen komen
in elk geval autochtoon voor:

- in binnendijks (meest zoet) water: >80 soorten slakken en tweekleppigen
- op het land in diverse biotopen: >110 soorten landslakken
- in en langs het mariene milieu:>125-150 slakken, tweekleppigen, inktvissen en vertegen-

woordigers uit andere groepen (afhankelijk waar je de zeewaardse grens legt)

Uit Nederland en van onze kusten kennen we dus ruim 300 soorten recentente mollusken. (Er zijn
nog veel meer soorten die alleen fossiel bekend zijn, maar die zijn niet bij het ANM betrokken).

Mocht je dit als beginnende waarnemer griezelig veel vinden, put dan (veel) troost uit de
gedachte dat je die lang niet allemaal tegelijk zult tegenkomen. De soorten zitten immers ver-
spreid over een groot aantal verschillende biotopen en biotooptypen. Veel soorten komen boven-
dien alleen of vooral voor op zeer specifieke lokaties (Zuid Limburg, Zeeuwse stromen). Boven-
dien zijn er genoeg ‘smaken’ voorhanden om je te specialiseren. In het algemeen kun je stellen
dat een beginnende waarnemer met wat oefening de helft van de soorten uit elk van de 3 hierbo-
ven genoemde hoofdbiotopen kan tegenkomen en herkennen. 
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5. MOLLUSKEN ZOEKEN

In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven om het zoekwerk te vergemakkelijken, soms
aangevuld met TT (tips en truukjes). De informatie is opgedeeld naar hoofdbiotoop: land, zoetwater
en zee. Voor elk biotoop gelden immers soms andere zoek- en verzameltechnieken. Bovendien zijn
er waarnemers die alleen of voornamelijk in het mariene milieu (zoute water) aan de slag willen, ter-
wijl anderen juist alleen geïnteresseerd zijn in landslakken of zoetwatermollusken. 

Er zijn twee basisregels:

1) Leer ‘vakgericht’ denken. Mensen met een hokjesgeest hebben dus al meteen een streepje
vóór. Net als bij de grote supermarkten, is een atlasproject afhankelijk van vakkenvullers.
Werk zo veel mogelijk met topografische kaarten en probeer in zo veel mogelijk verschillen-
de kaartvakken te zoeken en te monsteren.

2) Besef dat alles interessant is. Natuurlijk is het geweldig als je een heel bijzondere soort weet
te ontdekken. Dat zijn immers de krenten in de pap. Met name de echte verzamelaars onder
de waarnemers zullen soms moeite hebben ook op de gewone soorten te letten. Maar juist
hierdoor hebben we van de gewone soorten uit het verleden alleen zeer onvolledige, sterk
versnipperde informatie. Dat is met name het geval bij landslakken, maar geldt ook voor
zee- en zoet- en brakwatermollusken.

Mocht het noodzakelijk zijn om in een natuurgebied bui-
ten de paden te treden of is een te onderzoeken gebied
niet toegankelijk voor het publiek, dan is het nodig om
een vergunning voor wetenschappelijk onderzoek aan te
vragen. Dit is uiteraard ook nodig als je dieren wilt/moet
verzamelen. Overleg met de landelijke coördinator of
zoek zelf contact met de beheerder. Het spreekt vanzelf
dat je beheerders achteraf ook van je resultaten op de
hoogte brengt.

5.1. Vakken inventariseren

Hoewel er ook mensen zijn die uitsluitend op één soort of soortengroep tegelijk letten, is ver-
reweg de meest gebruikte methode de vakgerichte gebiedsinventarisatie. Kilometerhokken (1 x 1
vierkante kilometer) of uurhokken (5 x 5 vierkante kilometer) vormen de basis voor de inventari-
saties. (Zie hoofdstuk 3). Het is aan te raden om vooraf op een kaart of in een atlas te bekijken
welke hokken je wilt gaan inventariseren. Maar je zult ook vaak ergens terecht komen, onver-
wacht tijd over hebben of tegen leuke soorten en biotopen oplopen. Dan kun je vaak pas achteraf
bekijken in welk hok de waarnemingen nu eigenlijk zijn gedaan.

Probeer in elk geval per eenheid (kilometervak of uurhok) de verschillende aanwezige bioto-
pen te bekijken. Dat kan zijn bos, heide, kwelder, water, rietland etc. Natuurlijk kun je niet elke
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meter bekijken. Dat hoeft ook helemaal niet. Een vak is 'af' als je het gevoel hebt dat je een aar-
dig beeld hebt van wat er leeft. Bij het vakken onderzoeken gaat het overigens zeker niet alleen
om natuurgebieden; ook slootkanten, bermen, ruderale terreintjes e.d. zijn belangrijk. Vaak zijn
in de natuurgebieden wel de meeste of de leukste soorten te verwachten, maar dit gaat lang niet
altijd op. Voor landslakken zijn de wat vochtigere, beschaduwde plaatsen met een zekere strooi-
sellaag (bosjes) erg belangrijk, evenals zuidhellingen van dijken en ruderaal terrein op een zandi-
ge ondergrond. Die kom je ook langs wegen en spoordijken tegen. Voor waterslakken kunnen
vooral rijkbegroeide wateren erg soortenrijk zijn, maar ook uiterwaarden en bewogen water
(meren, rivieren, beken) zijn erg interessant. Aan zee zijn vooral schorren- en kweldergebieden
de moeite waard, maar ook basaltstenen dijken, pieren en paaltjes barsten vaak van het mollus-
kenleven. Eigenlijk kun je in alle mogelijke biotopen weekdieren tegenkomen.

5.2. Veldwerk

Uitrusting
Voor veldwerk zijn een aantal instrumenten en hulpmiddelen aan te raden. Onderstaand een

opsomming. (Diverse hulpmiddelen worden apart toegelicht in hoofdstuk 6).

- topografische kaart, GPS
- harkje, schepje (lepel)
- pincet
- schepnet, Tomadozeef, al dan niet gemonteerd aan

steel, dregmateriaal, najadenhark, emmer, bak
- zeefmateriaal: op elkaar passende zeven met 

verschillende maaswijdten, eventueel: keverzeef
- opschrijfboekje, potlood, pen
- linnen en of plastic zakjes (panties!)
- buisjes, doosjes, potjes (filmkokertjes!)
- loupe
- lineaaltje, schuifmaat
- eventueel: fototoestel
- laarzen, regenkleding, zwempak/broek, snorkel
- zaklantaren
- alcohol 70%
- eten en drinken (gevulde koeken), goed humeur
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Noteren en labellen
Noteer steeds per plek álle waargenomen soorten (ook de algemene) en vermeld, naast andere

vondstgegevens, altijd of er ook levende dieren ter plaatse aanwezig waren. Noteer dan op het for-
mulier de vondst als ‘autochtoon’ en ‘levend’, ook als je alleen lege huisjes verzamelde. Zorg dat je
alles meteen in het veld goed labelt (etiketteert). Het makkelijkst is om in het veld al aantekeningen
te maken in een veldboekje en de bezochte plekken genummerd aan te tekenen op een kaartkopie.
Vooral als je niet goed bekend bent in een gebied, is het achteraf vaak moeilijk om de exacte plaats
te bepalen. (Zie ook: GPS). Zorg dat de labels niet door het vocht kunnen uitlopen. Hetzelfde geldt
voor notaties in je log- of veldboekje. Gebruik (vanwege natte vingers) liefst een potlood.

TT: het is aan te raden al je verzamelbuisjes en potjes vooraf met goede plaketiketjes of een vochtvaste oliestift doorlo-

pend te nummeren. Je hoeft dan ter plekke alleen dat ‘veld- of stationsnummer’ plus de gegevens in je logboekje (of

meteen op het formulier) te vermelden. Het is absoluut af te raden om met een gewone balpen of stift aan de buiten-

kant van potjes of zakjes te schrijven of -nóg erger- een ‘papiertje’ in de zak of het potje te doen. Door het vocht

lopen de gegevens uit. Slakken eten bovendien het papier op. Kun je om de één of andere reden alleen papieren

labels maken, gebruik dan een potlood en zorg dat de slakken en het vocht niet bij het papier komen.

Het kan handig zijn een voorraadje losse, hardplastic labels te gebruiken, waarin een nummer is gekrast of gesmol-

ten. Die stop je steeds in het betreffende zakje en kun je later opnieuw gebruiken.

Lopen en monsteren
De eenvoudigste methode bij de inventarisatie is rustig door of langs verschillende biotopen

in het gebied te lopen en uit te kijken naar de verschillende soorten (zichtwaarnemingen). Draai
takken en stenen om -en weer terug- en kijk op planten, in de strooisellaag en onder bladeren.
Haal een schepnet door de sloot, bekijk aanspoelsel en materiaal dat bij slootschoningen op de
kant is gegooid. En neem monsters. Vooral het laatste is een hele handige, relaxte methode, waar-
bij je veel speurwerk gewoon later thuis doet. Veel mollusken, vooral land- en zoetwaterslakken,
zijn nogal aan de kleine (tot zeer kleine) kant. Maar wél vaak verschrikkelijk mooi en apart van
vorm. Thuis met een vergrootglas of binoculaire microscoop, bakje koffie of thee erbij, pincetje
of kwastje in de hand, ga je dan voor de tweede maal op ontdekkingstocht. Gedroogde monsters
rotten of schimmelen niet, huisjes blijven lang goed. Kortom neem steeds monsters, doe wel
altijd meteen enige voorbewerking (drogen), maar zoek alles pas uit wanneer je er tijd voor hebt
of kunt maken. 

In het navolgende worden per hoofdgebied een aantal methoden en soorten besproken. 
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5.3. Landslakken pakken

Eigenlijk is het vreemd dat we juist van het land weinig weten. Veel beginnende waarnemers
denken dat slakken moeilijk te herkennen zijn en dat ze ‘zo klein zijn en allemaal op elkaar lij-
ken’. Ja, je moet natuurlijk wel even die eerste stap zetten en die eerste tak, plank of steen
omdraaien, de eerste plantenstengel goed bekijken en het eerste monstertje van de strooisellaag
nemen. Vervolgens proberen te weten te komen wat je tegenkwam. Wél leuk, kost wat tijd, maar
is niet echt moeilijk.

Zichtwaarnemingen

Wanneer?
Landslakken zijn bijna het hele jaar door te vinden. Alleen in de winter kruipen ze diep in de

grond of sterven ze. In het voorjaar zijn veel jonge dieren te vinden. Voorjaar, zomer en herfst
zijn het meest gunstig. Sommige soorten, zoals de Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida zijn

voornamelijk in het najaar en soms nog ín de win-
ter te vinden. Vooral bij regen gaan slakken actief
rondkruipen. Maar in echte druilregen zie je zelf
weer minder goed. Het beste is direct ná regen te
zoeken of 's morgens als alles nog vochtig is. Bij
droog weer moet je beter zoeken. Ze kruipen dan
weg onder allerlei takjes, stenen en ander spul of
dieper in de strooisellaag en in de bodem. ‘s Nacht
gewapend met een zaklamp zoeken, levert soms
verrassende resultaten op.

Waar?
Slakken vinden kun je overal. In natuurgebieden als duinen, bos, heide, uiterwaarden en riet-

landen, maar ook in het urbane gebied. Daar zijn immers ook veel slakkenrijke groengebieden
als parken, weilanden en braakliggende terreinen. Ook bosjes en groenstroken langs wegen zijn
vaak rijk. (Een deel van de biotopen wordt verderop apart behandeld). Hou bij het zoeken en
monsteren in de gaten dat slakken zich vooral bevinden op plaatsen met een hoge luchtvochtig-
heid, meestal in de directe omgeving van beschutting. Niet voor niets vind je ze vaak in ‘rommel-
bosjes’, al dan niet direct in de omgeving van mensen. Toch leven ze niet uitsluitend in een voch-
tige omgeving. Open duingebieden en kalkgraslanden (Limburg) kunnen soms ook een rijke
molluskenfauna bevatten. Ook op verticale wanden van (bak-)steen en beton of natuursteen of op
boomstammen zitten vaak slakken. Veel soorten kruipen overdag weg tussen de wortelrozetten
van planten, sommigen kruipen bij hitte omhoog en zijn dan hoog in stengels van planten, aan de
beschaduwde onderkant van bladeren, op stammen van bomen, onder vooruitstekende delen van
rotsen of van gevels van huizen te vinden. 
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Graaien en turen
Landslakken zoeken en schone vingers houden is niet gemakkelijk. Er komt altijd graaiwerk

bij kijken. Woel met het harkje tussen planten. Trek op de overgang tussen begroeiing en steen
(beton, baksteen, basalt) het gras of de planten een beetje los en kijk daartussen. Draai plankjes,
takken, stenen, oude kranten en karton om en kijk wat eronder zit. Kijk in wortelrozetten van
planten, onder bladeren, tussen gras. Ga gehurkt zitten en tuur langs plantenstengels.

TT: Probeer je blik altijd even een paar seconden vast te houden: sommige slakken zijn erg klein en moeilijk te ont-

dekken. Soms ontdek je op een takje vlak onder je neus opeens tóch een Dwergslak, Korfslak of Dwergpuntje

(resp. Carychium, Vertigo en Punctum pygmaeum).

Omdat je vaak op schaduwrijke plaatsen zoekt, kan een zaklamp handig zijn.  

Verzamelen 
Wees liever terughoudend bij het verzamelen van levende dieren. Het is zeker niet noodzakelijk

om in het kader van het atlasproject altijd levende dieren te verzamelen. Daar staat tegenover, dat
wanneer van bepaalde bijzondere soorten of van onwaarschijnlijke lokaties geen bewijsmateriaal
voorhanden is, bepaalde waarnemingen niet voor alle doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor
sommige meldingen geldt zelfs dat ze zonder bewijsmateriaal als onbetrouwbaar beschouwd moe-
ten worden. Verzamel van schelpdragende soorten zo mogelijk wel lege huisjes; deze kunnen
uiteraard onbeperkt worden verzameld. Berg verzameld materiaal steeds apart per vindplaats op
en label alles in het veld goed. Wordt ook levend materiaal verzameld, neem dat dan levend mee in
vochtig mos of papier en zorg dat de vangpotjes voldoende zuurstof bevatten. Pas op met filmko-
kertjes, want die zijn luchtdicht. Hierdoor kunnen de dieren erg snel stikken. Levend verzamelde
dieren kunnen ook meteen worden geconserveerd op alcohol 70%. Dieren doodmaken kan ook
snel in kokend water, waarna de slakken met een kromme speld uit het huisje kunnen worden ver-
wijderd. Naaktslakken worden, om anatomisch onderzoek te vergemakkelijken, vaak 'gestrekt' in
uitgekookt (zuurstofarm) water of met behulp van bepaalde chemicaliën. 'Strekken’ is ook nuttig
voor andere mollusken waaraan nog anatomisch onderzoek moet worden verricht, bijvoorbeeld
soorten die niet alleen met behulp van de schelp kunnen worden gedetermineerd.

Verzameld materiaal van de meer bijzondere soorten en lokaties (bewijsmateriaal) kan het
beste worden gedeponeerd in een openbare collectie, bij-
voorbeeld van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
(Naturalis) in Leiden of het Zoölogisch Museum in
Amsterdam. Deze dieren kunnen dan later voor weten-
schappelijke doeleinden bestudeerd worden en als weten-
schappelijk archiefmateriaal bewaard worden. Mochten
er bovendien verschuivingen in taxonomisch opzicht
optreden, zoals het scheiden van wat als één soort
beschouwd wordt in twee (hetgeen vaker gebeurt dan je
denkt) dan gaan de waarnemingen niet verloren. Het is
zeker nuttig om voor vergelijkingsdoeleinden een eigen
verzameling aan te leggen.  
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TT: De goedkoopste manier om aan alcohol te komen is het ontkleuren van spiritus. Dit gebeurt door een halve liter

enkele malen door een koffiefilter te gieten met 10-20 tabletjes norit of stukken houtskool. Bovendien moet dan

10% water worden toegevoegd omdat spiritus vaak 80% alcohol bevat. Om de dieren soepel te houden wordt soms

een klein scheutje glycerine aan de alcohol toegevoegd.  Spiritus heeft als bezwaar dat het het giftige methanol

bevat en de dieren er erg hard in worden. Bij bewaren op alcohol zal er altijd kleurverlies optreden. 

Vooral kleintjes als de Carychium- Vertigo- en Vallonia-soorten (resp. Dwergslakken, Korfslakken en Jachthorenslak-

ken) zijn bij vergroting prachtig. Heb je geen loep, maar wel een verrekijker, keer deze dan om en kijk door het

grote oculair naar de slakjes, terwijl je er het kleine oculair vlakbij houdt. Overigens zijn kleine huisjes thuis onder

een binoculaire microscoop natuurlijk nog veel beter te bekijken dan in het veld. Om te weten te komen welke

(kleinere) slakken in een bepaald gebied leven, kun je het beste overgaan tot monsterwerk.

Onderaan hellingen/viaducten kunnen zich door invloed van wind en aflopend (regen-)water soms grote aantallen slak-

kenhuisjes ophopen. Let ook in het veld steeds op ‘regengootjes en windbergjes’ op plaatsen waar regen of wind

slakkenhuisjes uit de directe omgeving concentreren.

Monsterwerk

De monstermethode komt in het kort neer op het volgende: neem wat materiaal uit het veld
mee naar huis, droog en zeef het en kijk wat er in zit. Dat is alles. Vanzelfsprekend is het handig
om de monsters zó te nemen, dat de inhoud een redelijke afspiegeling is van het onderzochte
gebied. Het efficient nemen van monsters vereist wat oefening. Voor landslakken zijn er, behalve
het bekijken van langs wateren aangespoeld -verplaatst- materiaal, feitelijk twee soorten monste-
ren: vegetatiemonsters en strooiselmonsters. 

Vegetatiemonsters
Vegetatiemonsters zijn stukjes begroeiing (mos, plantenresten of uitgetrokken, losgeharkte of

losgestoken planten). De methode kan, zeker als het onzorgvuldig gebeurt, nogal destructief zijn.
Wees daarom voorzichtig en probeer vooral op de bodem liggende, dode plantenresten mee te
nemen. Vaak zitten daar ook de grootste aantallen soorten slakken in. Let er uiteraard altijd op geen
bijzondere planten en vegetatie te beschadigen of bijzondere of beschermde dieren te verstoren

TT: Je kunt ook een grote emmer vullen met water en daarin in het veld de planten en het blad- en bodemmateriaal

ruw uitspoelen. Je hoeft dan geen planten uit te trekken of los te woelen. Vervolgens schep/zeef je het drijvende

en zwevende spul uit de emmer en neem je ook het afgezonken spul als monster mee. 

Een variatie op deze methode is het -vooral bij insectenkenners- gebruikte ‘plantenkloppen’. Daarbij wordt een

opvangbak (of paraplu) onder de wat hogere vegetatie geschoven en wordt aan de planten geschud en er met een

stok op geklopt. Hierdoor vallen alle daarop zittende dieren omlaag. Het spreekt vanzelf dat ook dit een weinig

vegetatievriendelijke methode is. Qua aantal molluskensoorten levert het overigens minder op dan aan insecten. 

Steek een wit bord of een wit vel tussen de vegetatie, slakken die op bladeren zitten vallen dan beter op.

Strooiselmonsters
Strooiselmonsters neem je uiteraard op plaatsen met een zekere strooisellaag (bossen en bos-

jes) waar veel bladeren, takjes en mos of plantenresten bijeen liggen. Zoek naar een beschut,
vochtig, zo weinig mogelijk verstoord, liefst ook bij droog weer nog iets vochtig plekje. Hark op
een stuk van bijvoorbeeld een halve vierkante meter het grovere materiaal (stenen en takken) weg
en schep de aarde en strooisel in de zeef of (stapel-)zeefset. Heb je alleen een grove zeef, leg dan
daaronder als opvangzeiltje een vuilniszak. Heb je een keverzeef of stapelzeven (grove boven,

-  28 -



Handleiding Mollusken zoeken in Nederland

fijne onder), zeef dan het fijnste zand en het grofste
materiaal weg. Grote huisjes uit de grove zeef en het
uitgezeefde strooisel gaan mee naar huis in een plas-
tic monsterzak. Het grofste en fijnste spul gaat weer
terug op de geharkte plaats. Door deze techniek op
meerdere plaatsen toe te passen, bijvoorbeeld onder
een boom, onder struiken en op een wat drogere
plaats, is ruim 90% van alle ter plaatse aanwezige
kleinere slakken te ‘scoren’. Maak tussendoor wel de
zeef steeds goed schoon, om ‘vervuiling’ bij een vol-
gende zeefactie te voorkomen. Thuisgekomen kan
het monster het beste meteen worden gedroogd en

opnieuw voorzien van een volledig etiket (dit keer een handgeschreven of getypt/ geprint, zo vol-
ledig mogelijk label dus niet alleen een nummertje). Stop dit -het liefst apart in bijvoorbeeld een
plastic zakje- bij het monster. Berg het monster op om het later uit te zoeken.

TT: Sommige mensen gebruiken stoffen (linnen) zakjes, zowel in het veld als om gedroogde monsters in te bewaren.

Heel handig zijn ook zakjes gemaakt van oude panties. Knip de benen eraf en maak knopen in de ‘broek’. Zo heb je

drie goede, luchtdoorlatende, niet schimmelende monsterzakken (pas wel op voor ladders!). Je kunt natuurlijk ook

zelf zakken  naaien van steviger nylon stof, die kunnen lang meegaan.

In verband met kruipend gedierte als teken (ziekte van Lyme!) is  -met name voor monsters uit de duinen- het volgende

aan te raden: kook voor het drogen het hele monster uit in water of dompel de hele zwik in 70% alcohol. Of warm

de boel op in een magnetron, oventje of droogstoof. In het laatste geval is het monster meteen gedroogd en alle die-

ren (ook de slakken!) dood. Maar warm in de magnetron de monsters alleen in etappes van hoogstens enkele minu-

ten op en pas op dat het materiaal niet te warm wordt en gaat smeulen of branden. In de zomer kun je de boel ook

op kranten in de tuin of op balcon drogen. In de winter op de kachel/CV. Handig bij ruimtegebrek is de monsters

ophangen op een warme plaats (stookhok, CV-kast) in luchtdoorlatende zakjes ('pantie-zakjes'). 

Thuiswerk 

Thuiswerk is alles wat je niet in het veld doet maar thuis of op een andere werkplek. Vanzelf-
sprekend wordt er daarbij vanuit gegaan dat je al materiaal hebt verzameld. Slakkenhuisjes,
strooiselmonsters, levende slakken of materiaal op alcohol of formaline.

Benodigdheden
- zeefmateriaal: op elkaar passende zeven met verschillende maaswijdten: doorlaat tussen 10 en 3/4 mm (evt.

theezeefjes, horrengaas, keukenvergiet, anti vetspatter)
- pincetten: liefst diverse soorten. Heel nuttig zijn bijvoorbeeld de zogenaamde 'horlogemakerspincetten',

bestaande uit zeer slap buigzaam staal, met stompe of zeer fijne punten.
- kwastjes (penseeltjes)
- uitsorteerbakjes
- een wit of donker bord
- stuk ruw karton
- opbergmateriaal (buisjes, doosjes, potjes, etiketten etc.)
- loupe: liefst een binoculaire stereomicroscoop
- schuifmaat
- eventueel: prepareermateriaal voor anatomisch onderzoek (scalpels, harde pincetten, prepareernaalden, prepa-

reerglazen, petrischalen etc.
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Om te beginnen is het handig het gedroogde materiaal in
verschillende fracties te zeven. Daarbij zijn minimaal drie zeven
nodig, met maaswijdtes van resp. 5, 1 en 0,5 mm (kleine soor-
ten als Carychium vallen door 1 vierkante mm). Zeven kun je
kopen, maar ook zelf maken (zie hoofdstuk 6). Het materiaal uit
de zo ontstane afzonderlijke monsters heeft dezelfde afmeting
en is daardoor gemakkelijk uit te zoeken. Van de grovere mon-
sters doe je steeds een handje op een bord en kijkt met het blote
oog wat erin zit. Haal alles er met de pincet uit (of met een nat
kwastje voor de zeer tere huisjes). Weggooien kan later nog. De
fijnere monsters kun je het beste uitzoeken bij kleine beetjes tegelijk in een plat, liefst donker,
niet-statisch bakje onder de binoculaire microscoop.

TT: Wil je 'quick and dirty' een monster doornemen, dan kun je de zwaartekracht om hulp vragen. Daarbij laat je

materiaal over een schuingehouden grof stuk karton omlaag glijden. Maak gebruik van het feit dat ronde huisjes

sneller helemaal naar beneden rollen, terwijl naalden, bladeren etc. langer en hoger op het karton blijven liggen. 

Wil je een monster met veel zand en stenen niet helemaal intensief uitzoeken, dan kun je het materiaal het beste in

een emmer met water doen (langzaam ingieten). Huisjes drijven, levende dieren hebben vaak wat lucht in de

schelp en zweven. Giet alles af door een zeef en gooi het naar de bodem gezonken spul weg. (Dit is ook voor rei-

zigers naar het buitenland een handige methode. Je sleept dan geen overbodige, zware monsters mee).

Molluskenplekken

Slakkengespuis binnenshuis
Landslakken zoek je buiten, in het veld. Er zijn echter ook enkele soorten die je binnenshuis

kunt vinden, in vochtige kruipruimten en kelders van vooral wat oudere huizen. 'Huisslakken'
zijn vooral de naaktslakken, die immers door kleine gaatjes kunnen kruipen. Soms zie je alleen ‘s
morgens kruipsporen glinsteren, maar vooral 's nachts kun je ook de dieren wel vinden. Het
meest te vinden binnenshuis zijn de Tijgerslak of Grote aardslak Limax maximus en soms de
Lichte aardslak Limax flavus. De eerste is herkenbaar aan het vaak tijger- of pantervormige vlek-
kenpatroon, de tweede is lichtgeel of bruin, met lichtere vlekken en blauwgroene koptentakels.
Van de huisjesslakken tref je zo nu en dan de Kelder-glansslak Oxychilus cellarius aan. Helaas
worden 'slakken aan huis' met de huidige isolatietechnieken steeds zeldzamer.

In warme kassen en andere speciaal aangelegde binnentuinen kunnen soms tropische land-
slakken leven. Die doen echter niet mee bij het atlasproject.

Harken in tuinen en parken
De tegenwoordige tuinen bevatten vaak een scala aan slakken. Zo’n zelfde gezelschap zie je

ook veel in parken en andere direct onder menselijke invloed staande plaatsen. Natuurlijk kun je
niet zomaar elke tuin inlopen, maar een praatje doet wonderen. Als de tuin of een hoekje ervan
rommelig is of bewust 'wild' wordt gelaten, is er altijd wel een stuk hout, een steen of een bloem-
pot, die je kunt omdraaien. Daaronder zitten vaak slakken (ook als de tuineigenaar bij hoog en bij
laag beweert geen slakken in de tuin te hebben). Bekende tuin- en parksoorten zijn Segrijn-slak
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Helix aspersa, Tuinslak Cepaea nemoralis, Boerenknoopje Discus rotundatus, Haarslakje Trichia
hispida, Grote glansslak Oxychilus draparnaudi en soms nog wat kleinere soorten, zoals de
Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella en de Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica. Van de
naaktslakken vallen vooral de Grote wegslak Arion ater en de Tijgerslak Limax maximus (een
soort voor zowel binnen als buiten) op, evenals enkele kleinere soorten, zoals de Gevlekte akker-
slak Deroceras reticulatum en de Zuidelijke akkerslak Deroceras panormitanum. Al deze soorten
zijn als het droog is vooral te vinden door stenen en hout om te draaien, waaronder de dieren zich
verstoppen of wanneer het vochtig is goed om je heen te kijken als ze vrolijk rondkruipen.
Gebruik vooral ook je harkje om tussen wortels van planten te kijken en hark afgevallen bladeren
en andere rommel weg en kijk wat er daaronder zit.

Drassige kanten en oeverplanten
Zoek langs oevers van allerlei wateren, op vochtige weiden en veengronden, in mos, tussen en

onder afgevallen bladeren. Vooral in rietvelden en tussen oevervegetatie komen veel slakkensoorten
voor. Barnsteenslakken Succinea putris en Oxyloma-soorten, evenals het Haarslakje Trichia hispida
en soms de Tandeloze korfslak Columella edentula en (plaatselijk in Limburg) de Zeggekorfslak
Vertigo moulinsiana zitten vaak hoog óp de stengels van oeverplanten, met name van Carex-soorten,
op zowel verse als oude bladeren. Op de grond, meestal op oudere rietbladeren en blad van andere
oeverplanten, leven moerassoorten als de Bolle korfslak Vertigo antivertigo en soms de Dwergkorf-
slak Vertigo pygmaea, de Bolle dwergslak Carychium minimum, de Glanzende agaathoren Cochlico-
pa lubrica, de Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella, de Donkere glimslak Zonitoides nitidus, het
Kristalslakje Vitrea crystallina en de Moeras-tolslak Euconulus alderi. In het rivierengebied (uiter-
waarden) voegen zich daarbij nog de Oever-loofslak Pseudotrichia rubiginosa en (zeldzaam) de
Rijn-glasslak Vitrinobrachium breve. Ook meerdere naaktslakken prefereren drassige oeverbiotopen,
zoals de Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum en (vooral) de Kleine akkerslak Deroceras laeve.
Drassig duingebied kan, meestal op de overgang van nat naar iets droger grazig terrein of loofbos,
nog de zeldzame Nauwe korfslak Vertigo angustior opleveren. Gebruik harkje of schepje om op de
bodem tussen planten en wortels te woelen en kijk goed in het losgewoelde materiaal. Draai takjes en
bladeren om. Neem liefst een monstertje oevermateriaal mee naar huis, maar vermijd zoveel moge-
lijk beschadiging van de levende vegetatie. Langs oevers van wateren zijn vaak spoelzomen aanwe-
zig met aangepoelde molluskenhuisjes. Tussen de vele zoetwatersoorten, zitten ook vaak huisjes van
landslakken. Sommige soorten, zoals de Donkere glimslak Zonitoides nitidus tref je ook levend tus-
sen aanspoelsel aan.

TT: Je kunt ook een fikse zak oeverplanten en ander oevermateriaal mee naar huis nemen en in een emmer met

water zetten. Veel nog levende landslakken kruipen vanzelf langs de emmer omhoog.

Bossen van slakken verlossen
Plekken waar veel vermolmd hout ligt zijn per definitie goede plaatsen om te zoeken. Ook

oude ruïne’s en andere stenige plaatsen zijn vaak rijk aan slakken. Draai hout en stenen om, kijk
aandachtig onder plankjes, takken en onder afgevallen bladeren. Zeer veel bosbewoners zijn zo te
vinden, waaronder Heesterslak Arianta arbustorum, Witgerande tuinslak Cepaea hortensis
(vooral Limburg), Segrijnslak Helix aspersa, Stekelslakje Acanthinula aculeata, Kleine en
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Gestreepte korfslak Vertigo pusilla en V. substriata, Tandeloze korfslak Columella aspera, Gerib-
de jachthorenslak Vallonia costata, Middelste agaathoren Cochlicopa repentina, Dwergpuntje
Punctum pygmaeum, Boerenknoopje Discus rotundatus, Bruine en Kleine blinkslak Aegopinella
nitidula en A. pura, Ammonshorentje Nesovitrea hammonis,Kleine en Gewone kristalslak  Vitrea
contracta en V. crystallina, Slanke dwerghoren Carychium tridentatum. Ook diverse naaktslak-
ken zijn bosbewoners. Kijk ook óp de vegetatie, vaak zitten de slakken aan de onderkant van bla-
deren. Sommige slakken kruipen flink omhoog in de vegetatie of langs de stam van bomen. Bij
regenperioden kun je hoog in bomen of op andere steile wanden kruipende soorten vinden, zoals
Arianta, Cepaea, Helix aspersa, de Bos-aardslak Lehmannia marginata, Clausilia-soorten (voor-
al in de duinen, het rivierengebied en Limburg), de Donkere torenslak Merdigera obscura (uit-
sluitend in Limburg). Bij droog weer tref je de huisjesslakken vastgeplakt met hun slijm aan,
waar ze teruggetrokken in hun huisje op de volgende vochtige periode wachten. 

Naaldbos en gemengd naald-loofbos bevat vaak een wat andere molluskenbevolking, met
enkele soorten die ook in een meer zurige omgeving kunnen leven, zoals De Look-glansslak

Oxychilus alliarius, Gladde tolslak Euconulus fulvus,
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis en enkele naakt-
slakken. De laatste leven hier onder meer van paddestoelen
en schimmels.

TT: Kijk ook op en bij paddestoelsoorten, ook de giftige. Sommige

naaktslakken, zoals de Tere aardslak Malacolimax tenellus leven

vrijwel uitsluitend op en van paddestoelen.

Woel in schijnbaar ‘slakkenarm’ naaldbos toch altijd even met harkje

of schepje in de strooisellaag. En neem een monstertje. Vaak blijken

thuis toch enkele kleine soorten in naaldbos aanwezig die in het

veld over het hoofd werden gezien. Met name het Ammonshorentje

Nesovitrea hammonis en het Gewone tolslakje Euconulus fulvus

kunnen -meestal in kleine dichtheden- tóch in naaldbos voorkomen.

Laat bosjes en bomenrijen rustig betijen
Kleinere bosjes en struwelen met een korte kruidlaag en een minder zware strooisellaag heb-

ben vaak een zandige ondergrond met veel mosbegroeiing. Deze kunnen soms een opvallend
rijke molluskenfauna bevatten. Zeker in de duinen, maar ook op andere plaatsen zijn hier veel
soorten te vinden die ook al bij de bossen werden opgenoemd, maar ook diverse als 'wat drogere
duinsoorten' te bestempelen mollusken, zoals Candidula intersecta, Pupilla muscorum en Lauria
cylindracea (Limburg en Walcheren). Onder bepaalde struiken (oude vlieren, kardinaalsmuts en
duindoorn) hoopt zich in verder laag en open terrein toch vaak wat bladstrooisel op. Een mon-
stertje daarvan kan soms opvallend rijk aan mollusken blijken. 

Met name in het rivierengebied komen vaak bosjes of rijen oude (dikke) knotwilgen voor. Op
en onder de schors en vooral in de 'kruinen' daarvan kunnen we bijzondere soorten als het
Schorshorentje Balea perversa en de Knotwilgslak Clausilia dubia tegenkomen, samen met
diverse meer gewone soorten. Ook op andere bomen met een ruwe, bij regen zacht wordende
schors (iepen, vlier) kunnen soms de genoemde Clausilia-soorten zitten. Het is natuurlijk uiterst

- 32 -

Naaktslakken eten giftige paddestoelen



Handleiding Mollusken zoeken in Nederland

belangrijk dat dergelijke vooral oude, dikke bomen en struiken met rust gelaten worden. Op
jonge/nieuwe aanplant tref je genoemde soorten bijna nooit aan. Verstoring van de kruidlaag en
vooral 'hakselen' is een ramp voor slakken.

Rotsen in de praktijk zeer rijk
Natuurlijke rots komt in ons land vrijwel alleen in Limburg voor. Op en onderaan mergelwanden

is vaak een zeer rijke fauna aanwezig. Zoek tussen strooisel en stenen aan de voet van de wanden
naar soorten als de Rondmondhoren Pomatias elegans, de Geribde, Gekielde, Vale en Kleine clausi-
lia, resp. Macrogastra attenuata lineolata, M. rolphii, Clausilia bidentata en C. rugosa parvula. De
laatste soorten zitten vaker óp dan onder de rotswanden. Onnatuurlijke rotsen zijn alle ‘man-made’
rotsen: graniet- en basaltbiotopen langs dijken en IJsselmeer, muren, betonconstructies (bunkers,
brugpijlers), ruïnes etc. Daarop, -tussen en/of aan de voet ervan, zijn ook vaak mollusken te vinden.
Ook hier kan het harkje weer goed dienst doen en is monstername aan te raden. Langs dijken, vooral
de oude granieten Zuiderzeedijken en huidige basaltdijken, leven soorten als Grote clausilia Balea
biplicata, Boerenknoopje Discus rotundatus en -vaak iets hoger op de dijk op planten- Grote karthui-
zerslak Monacha cantiana. Op één plaats in Noord Holland (Schellinkhout) leeft de Steenbikker
Helicigona lapicida op en tussen de ‘rotsen’. Ook steile spoordijkhellingen en viaducten behoren,
hoewel niet altijd even makkelijk bereikbaar, tot de betere vindplaatsen. Bestaat de dijkhelling uit
kalkrijk zand, dan leven er vaak Duin- en Grasslakken uit de geslachten Candidula en Cernuella.

In de grond gekropen en in molshopen
Opgeworpen zandhopen en molshopen, kunnen soms bij nadere beschouwing ook slakkenhuisjes
of nog levende slakken bevatten. Vlak voor de winter kruipen veel soorten immers de grond in.
Sommige onderaards levende soorten als het Blindslakje Cecilioides acicula en het Aardschijfje
Lucilla scintilla worden zelfs voornamelijk in opgeworpen aarde aangetroffen.

TT: De blikjestrap-methode levert, met name in Zuid-Limburg, soms verrassende resultaten op. Hierbij trap je een leeg

conservenblik diep met je hakken de bodem in. Dan vis je ‘m weer op,  inclusief de verzamelde aarde en slakken.

Onder grasplaggen die al enige tijd liggen kunnen soms grote aantallen huisjes- en naaktslakken zitten, waaronder

ook de deels ondergronds levende Wormnaaktslak Boettgerilla pallens.

Na flinke regen liggen huisjes vaak blootgespoeld in molshopen.
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5.4. Zoet zoeken 

Het zoete water is misschien wel het best onderzochte biotoop van ons land. Diverse instan-
ties, zoals Rijkswaterstaat en de diverse waterschappen onderzoeken de waterkwaliteit en in het
water levende organismen. Bijna iedereen heeft wel eens in of bij een slootje of ander watertje
gespeeld, gezwommen, geprut of gezocht. Kinderen kunnen úren zoet zijn met het prutten in
water. En niemand kijkt er van op als je zegt dat in het water mossels en slakken zitten. Hooguit
wanneer je vertelt hoeveel molluskensoorten (bijna 80) er in ons land leven. 

Zichtwaarnemingen

Wanneer?
Zoetwatermollusken zijn bijna het hele jaar door te vinden. In de winter vriest veel dood, al

overwinteren diverse soorten in de bodem. In het voorjaar en de zomer zijn veel jonge en volwas-
sen dieren te vinden tussen de zich dan ontwikkelende waterplanten. In het najaar zijn wat meer
grote, volwassen dieren te vinden, al nemen tegen de winter de aantallen sterk af. Het voorkomen
verschilt echter sterk per soort. Zo is de Kleverige poelslak Myxas glutinosa vooral in het voor-
jaar te vinden. In hartje zomer kan door sterke verdroging of opwarming plaatselijk mollusken-
sterfte optreden. In het begin van de winter zijn in dieper water vaak nog steeds min of meer
actieve dieren te vinden. Dit geldt met name voor soorten die zich wat beter kunnen afsluiten,
zoals de slakken met operculum, waaronder Diepslakken Bithynia specs, Pluimdragers Valvata
specs. en meerdere soorten tweekleppigen. Bij een lage waterstand kan het rivierbed van grote
rivieren de moeite zijn om te bekijken (soms ook tijdens extreme vorst!). 

Waar?
Nederland is waterland bij uitstek. In verreweg de meeste wateren leven ook weekdieren.

Zowel bewogen water van meren, plassen, rivieren en beken, alsook alle mogelijke stilstaande
wateren bevatten mollusken. Even scheppen met een schepnet levert al snel wat op. 

Graaien en turen
Droge handen houden en toch al in het veld soorten bekijken, is bijna onmogelijk. Ben je daar

niet bang voor, dan heb je al heel snel watermollusken te pakken. Graai maar wat met je handen in
de waterplantenbegroeiing: al snel kleven er slakjes (vaak Schijfhorentjes) aan je vingers. Drijven-
de takken en plankjes, plastic, waterplanten; op alles kunnen mollusken zitten. Je moet wél weer
goed je ogen de kost geven. Zo zitten op bladeren en stengels van Gele plomp en Waterlelie vaak
Kapslakjes Acroloxu lacustrtis en Smurfslakjes  Ferrissia wautieri maar die zie je pas als je speci-
aal op die ‘pukkeltjes’ let. Stenen en ander hard substraat kunnen soms overdekt zijn met groene of
bruine algenbegroeiing, waardoor slakken als de Ronde beekmuts Ancylus fluviatilis, de Zoetwater-
neriet Theodoxus fluviatilis en andere slakken soms moeilijk te vinden zijn.

TT: sommige mensen gebruiken een ‘kijkkoker’: een van PVC-buis of ander waterdicht materiaal gemaakte koker

met een glazen bodem en soms bovenin een zaklamp. Daarmee kun je in het water kijken, tot vlak bij de bodem. 

Net als bij landslakken is het handig een wit bord tussen de (water-)planten te steken. Je ziet slakken dan eerder.

Planten ruw spoelen in een emmer kan ook.  De slakken laten dan los en het drijvende, zwevende en naar de bodem

gezakte spul kan ter plekke worden bekeken of als monster worden meegenomen. In het laatste geval in wat

water of meteen geconserveerd op alcohol.
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Verzamelen
Anders dan bij landslakken is het

moeilijk lege schelpen van zoetwatermol-
lusken te verzamelen. Dat wil zeggen, als
je de dieren zelf levend uit het water
opvist (zie: 'slootschoningen'). Grotere
watermollusken (slakken en mossels) vis
je met een schepnet tussen de waterplan-
ten uit. Modder van de bodem kan wor-
den opgeschept en uitgezeefd met een ste-
vige metalen keukenzeef (appelmoeszeef
of 'Tomadozeef'), aan een uitschuifbare
steel. Andere werktuigen zijn bodemhap-
pers, korren (gooi- en sleepdreg) en een
hark met lange, dunne tanden om in de
bodem naar tweekleppigen te woelen
('najadenhark') en waterplanten mee op de kant te trekken. Je kunt ook het water in (snorkelen,
lieslaarzen) en stenen keren. Onder grote stenen zitten vaak grotere soorten, zoals de Stompe
moerasslak Viviparus viviparus. Poelslakken en Schijfhorens leven vooral in begroeide sloten en
plassen. Oevers met veel riet en andere moerasplanten of overhangend gras leveren met wat
scheppen met het schepnet meestal veel op. In minder begroeide wateren leven de dieren meer
rond en in de bodem. Met name plaatsen met doorstroming, zoals kanalen en  grachten, zijn vaak
rijk. Bekijk alle gevonden soorten goed, bijvoorbeeld in een platte bak of nog in het schepnet of
de zeef. Let bijvoorbeeld op hoe ze kruipen en of er al dan niet een operculum aanwezig is. Let
ook op afwijkingen (vergroeiingen, scalaridevorming, afwijkende kleuren en vormen). Zijn het
'alledaagse' soorten? Noteer alles, maar gooi ze dan liefst weer terug. Kiep niet je schepnet op de
kant om en laat daarna alles liggen en uitdrogen. Hetzelfde geldt voor opgevist substraat. Leg
stenen weer terug in het water, liefst met de onderkant weer onder. Wordt materiaal verzameld,
label het dan steeds apart per vindplaats. Neem levend materiaal mee in wat 'eigen water' liefst
met een stukje waterplant etc. Of conserveer alles meteen op 70% alcohol. Gebruik potjes of
goed afsluitbare plastic zakjes. Na conservatie kun je het meeste alcohol weer afgieten en
opnieuw gebruiken. Dieren doodmaken kan thuis in kokend water.

TT: Ontkleurde alcohol is over de grens vaak veel goedkoper (alcohol á brûler) of ontkleur zelf spiritus (zie bij 5.2.
Landslakken pakken).

Monster- en thuiswerk

Zie voor algemene aanwijzingen bij 5.2. Bij zoet- en brakwatersoorten is het vooral een kwes-
tie van met schepnet, zeef of dreg plantenmateriaal en bodemmateriaal (zand of 'prut en blubber')
opscheppen, al dan niet ter plekke het fijnste materiaal er uitspoelen en het meenemen in plastic
pedaalemmer- of diepvrieszakken. Thuis wordt dit dan gedroogd op kranten bij de kachel of
opgehangen in bijvoorbeeld oude panties. Vervolgens alles droog verder uitzeven. Hou er reke-
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ning mee dat bodemblubber flink kan stinken, vooral als er veel levend verzamelde mollusken in
zitten. Vaak is het aan te raden de boel eerst onder te dompelen in alcohol.

TT: Droog in de magnetron alleen watermonsters die al redelijk droog zijn. De boel gaat anders (te snel) koken,

waardoor bij het uitzetten van lucht en water veel huisjes kunnen barsten. De boel gaat bovendien stevig stinken.  

Slootschoningen

Vooral in het najaar worden slootjes in heel Nederland 'geschoond'. Ook wordt er veel gebaggerd
in ons land. Opgebaggerd materiaal en op de kant geworpen planten- en bodemmateriaal van scho-
ningen bevat vaak alle soorten die ter plaatse leven. Zo kun je op je gemak met een harkje of met je
vingers graaiend, zónder te 'schepnetten', toch een sloot inventariseren. Vaak is het materiaal al
gedroogd en kun je er eenvoudig een monstertje van mee naar huis nemen. Het is een loffelijk stre-
ven om, als je er op tijd bij bent, de grotere zoetwatermossels te ‘redden’ door ze weer terug te gooi-
en. Deze molluskensoorten kunnen vele jaren leven, zijn uitstekende waterfilteraars en hebben een
belangrijke plaats in de oecologie, onder meer bij de verspreiding van vissensoorten. Op de kant
hebben ze geen schijn van kans.

TT: 'Slootschoonspul' bevat veel plantenmateriaal. Op de kant gelegen koekt alles na droging aan elkaar. Gebruik

ook hier weer de emmer om de boel in water los te maken en te spoelen.   

Aanspoelsel

Langs grote rivieren en meren is altijd aangespoeld materiaal te vinden. Het probleem is dat je
in veel gevallen niet weet of de soorten vlakbij het punt van aanspoelen leven of geleefd hebben
of van verder weg afkomstig zijn. Van levend materiaal of verse schelpen met vleesresten kun je
aannemen dat ze vlak in de buurt leven. Ook voor grachten, grote kanalen en andere waterlopen
geldt dit. Noteer in zulke gevallen de soorten met vleesresten als 'autochtoon' en 'vers'. Noteer in
alle andere gevallen steeds 'aans' (aangespoeld), al dan niet 'vers' of  'oud'. Zeer vers materiaal dat
langs kleinere afgesloten wateren en meertjes etc. wordt verzameld kun je weer wel 'autoch-toon'
(dus ter plaatse levend) noteren. Pas op met het als 'vers' bestempelen van aangespoelde doublet-
ten van tweekleppigen. Van bepaalde soorten, zoals de sinds enkele decennia uit ons land verd-
wenen Bataafse stroommossel Unio crassus, zitten nog veel doubletten in de rivierbodem, die zo
nu en dan losspoelen. De slotband is erg sterk, zodat de kleppen ook na tientallen jaren in de
bodem nog als vers doublet met opperhuid kunnen los- en aanspoelen. Bij najaden (Unio’s en
Anodonta’s) geldt: alleen vleesresten zijn een zeker teken van 'versheid'. In andere gevallen ver-
melden als 'aans' en leeg (dus 'oud') materiaal. Op de kant aangetroffen schelpen en doubletten
met vraatsporen van ratten, muizen of watervogels zijn daarentegen zeker levend verzameld en
dus als 'autochtoon' en 'vers' te noteren. 

Molluskenplekken

Spieden in brakwatergebieden
Nederland kent nogal wat water met een verminderd zoutgehalte (brak water). Zo is bijvoor-

beeld het hele Noordzeekanaal licht brak. Hierdoor zijn er ook typische brakwatersoorten te vin-
den, zoals de Brakwatermossel Mytilopsis cochleata. In Zeeland komen op meerdere plaatsen
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'inlagen' voor: binnendijks gelegen brakwaterplassen en andere wateren. Hierin zijn meerdere
Brakwaterhorentjes (familie Hydrobiidae) te vinden, evenals de Brakwaterkokkel Cerastoderma
lamarcki, Brakwateralikruik Littorina saxatilis tenebrosa en in het Grevelingenmeer de Gevloch-
ten fuikhoren Nassarius reticulatus. Op Texel kwam in natuurgebied ‘De Bol’ tot eind jaren
zestig ook de brakwatervorm voor van het Vliezig drijfhorentje Rissoa membranacea (ook vaak
gezien als aparte soort: Rissoa labiosa, Brakwaterdrijfhorentje). De soort leefde hier op zeegras.
Schrappen met een schrapnet, stenen keren en modderbodem opscheppen en uitspoelen, zijn in
brakwatergebieden de meest geëigende methoden van verzamelen.

Te verwachten in kanalen en grachten
Kanalen en grachten hebben vaak versterkte oevers. Stap waar het niet te diep is gewoon het

water in en keer grotere stenen om of voel met je hand onder overhangende stenen. Soms zit daar
de Stompe moerasslak Viviparus viviparus. Haal kleinere stenen en andere voorwerpen even uit
het water om te bekijken. In dieper water is een dreghaak handig; ook om bossen waterplanten
omhoog te halen. Zoek bijvoorbeeld naar Theodoxus fluviatilis, de Zoetwaterneriet. Schep met de
Tomadozeef langs de kanten en schep modder en zand van de bodem op en zeef het uit. Kijk ook
goed uit naar tweekleppigen, bijvoorbeeld de Bolle stroommossel Unio tumidus of naar kleinere
soorten als de Stevige hoornschaal Sphaerium solidum. 

In 't voedselrijke kijken
Voedselrijke boerensloten zijn vaak rijk aan slakkensoorten, waaronder de Spitse moerasslak

Viviparus contectus en diverse soorten Poel- en Schijfhorenslakken. In schone heldere, rijk
begroeide slootjes leven minder algemene en zeldzamere soorten, zoals de Gekielde, Platte en
Witte schijfhoren resp. Planorbis carinatus, Anisus vorticulus en Segmentina nitida.

In gegraven poelen kan het flink krioelen
Pas gegraven poelen, voor vee of amfibieën, kunnen soms grote aantallen bevatten van soor-

ten als het Leverbotslakje Galba truncatula en de Gewone schijfhoren Planorbis planorbis.

Een goede velddag door de golfslag
Water dat door stroming of golfslag sterk wordt bewogen, is vaak zuurstofrijk. Langs oevers

van meren en in kanalen en beken kunnen soorten als de Zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis en
de Beekmuts Ancylus fluviatilis voorkomen op hard substraat. De Geelvlekslak Marstoniopsis
scholtzii leeft hier soms op stenen en hout of op rietstengels.  

Droge poten in uitdrogende greppels en sloten
Lekker gemakkelijk is het zoeken in uitdrogende greppels en sloten. Je klimt er gewoon in en

kijkt wat op de bodem ligt. Zoek vooral de plekken op waar nog een beetje water staat of waar dit
het langst heeft gestaan. Uiteraard is hiervoor de zomer de beste tijd. Zoek bijvoorbeeld naar de
Slanke poelslak Omphiscola glabra, de Slaapslak Aplexa hypnorum en de Geronde schijfhoren
Anisus leucostomus. Genoemde soorten zijn ook aanwezig als het water hoger staat.
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5.5. Doelbewust naar de kust

Alle leven op aarde is in het water, in de zee begonnen. Het is dan ook niet vreemd dat van
alle momenteel nog voorkomende molluskenklassen nog steeds vertegenwoordigers in zee leven.
Langs de Nederlandse kust komen uit de volgende klassen en groepen vertegenwoordigers voor:

- Polyplacophora - Keverslakken 
- Scaphopoda - Olifantstandjes  
- Cephalopoda - Inktvissen  
- Bivalvia - Tweekleppigen 
- Gastropoda - Slakken 

Van de Keverslakken kun je twee autochtone
soorten langs de Nederlandse kust vinden, waarvan
één vrij algemeen. De Asgrauwe keverslak Lepi-
dochitona cinereus is vooral te vinden door bij laag-
water in slikgebieden stenen te keren (Wadden,
Zeeland). De dieren hebben acht schelpplaatjes en
zitten vastgezogen onder stenen. Van de Olifant-
standjes kunt u hoogstens aangespoelde lege,
meestal fossiele schelpen verwachten, met name in
Zeeland en op de Waddeneilanden. Ook van enkele
soorten inktvissen -inktvissen zijn geen vissen,
maar een hoog ontwikkelde groep weekdieren- kunt
u op het strand de aangespoelde schelpen of rug-
schilden vinden. Er zwemmen meerdere soorten in
de Nederlandse kustwateren rond en de meeste
daarvan worden regelmatig door vissers gevangen
en zo nu en dan ook door duikers gezien. Vanzelf-
sprekend zijn alle waarnemingen van autochtoon

waargenomen of gevangen inktvissen interessant. De meest bekende weekdiergroepen zijn echter
de slakken en de tweekleppigen.

Zichtwaarnemingen

Wanneer?
Zeemollusken zijn vaak het hele jaar door te vinden. Ook in hartje winter zijn op de pieren en

strekdammen nog levende exemplaren van meerdere soorten Alikruiken te vinden. Wie in de
bodem gaat spitten, komt nog levende tweekleppigen tegen, behalve wanneer de vorst (op het wad
bijvoorbeeld) té lang, té sterk was. Veel zeenaaktslakken zijn zomersoorten, bepaalde soorten kom
je echter vooral in de koude maanden tegen, zoals de Rosse sterslak Onchidoris bilamellata.
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Waar?
Pieren, strekdammen, slikvlakten, brakwaterplasjes, schorren, kwelders en strand. Dit zijn de

plaatsen waar je als waarnemer te voet kunt komen. Op je knieën stenen keren, in de bodem spit-
ten of scheppen met een schepnet levert meestal al snel wat soorten op. Duikers en mensen die
vanuit boten met dreg-apparatuur de bodem kunnen bemonsteren hebben het natuurlijk veel
gemakkelijker. Bijna overal in zout water loont het de moeite naar mariene mollusken uit te kij-
ken. Hoewel we vooral op zoek zijn naar levend, autochtoon waargenomen dieren, is het zeker de
moeite aanspoelselzomen en vloedlijnen te bekijken: hieruit kun je vaak opmaken wat er in het
betreffende gebied leeft. Probeer die soorten vervolgens levend te vinden of vermeld anders
altijd de aanspoelselvondsten als 'aans' en 'vers' (of 'oud') op het formulier.

Graaien en turen: slakken op laagwater zoeken
Direct aan zee wordt bijna alles beïn-

vloed door eb en vloed (hoog- en laag-
water). Zorg dat je een uurtje voor het
laagste laagwater op de bestemming bent
en loop als het ware met het afgaande
water mee. Zoek eerst op de allerlaagste
plaatsen, aangezien die weer het snelst
onderlopen. Keer vooral stenen (maar
keer ze daarna weer terug!). Je moet
uiteraard steeds je ogen goed de kost geven. Veel slakjes zijn erg klein en met modder bedekt.

Verzamelen 
Lege schelpen spoelen veel aan op het strand. Uiteraard kunnen die in grote aantallen worden

verzameld. Om autochtone soorten waar te nemen moet je vaak wat meer moeite doen. Om ali-
kruiksoorten uit spleten van (kunstmatige) rotsen te halen is een stevige, puntige pincet nodig. In
een modderige omgeving is de ‘Tomadozeef’ aan een steel handig. Om onder overhangende
grote rotsen te 'schrapen' is een schrapnet met ijzeren beugel vereist. In rustige baaien en op
plaatsen met grof zand kan een harkje handig zijn bij het zoeken naar ondiep ingegraven twee-
kleppigen. Soorten die dieper leven zie je alleen door met een riek diep in de bodem te spitten. Je
kunt natuurlijk ook het water in (lieslaarzen).  Noteer de soorten, maar verzamel ook in het
mariene milieu liefst weinig levende dieren. Eén Schaalhoren of één Kleine alikruik is evenveel
bewijs 'dat ze er zaten' als twintig. Kiep niet je schepnet op de kant om en laat daarna alles liggen
en uit-drogen. Hetzelfde geldt voor opgevist substraat. Leg stenen weer terug in het water, liefst
met de onderkant weer onder. Wordt materiaal verzameld, label het dan steeds apart per vind-
plaats. Neem levend materiaal mee in zeewater of conserveer het meteen op 70% alcohol. 

TT: Bij het stenen keren haal je snel je handen open aan zeepokken en -vooral!- oesterschelpen. Een paar werkhand-

schoenen is bij elke doe-het-zelf-zaak te koop, mag nat worden en is erg ‘handig’. 

Wierspoelen is onder verzamelaars van mariene mollusken een beproefde methode. Verzamel onder water zeewier

(of zeegras) in een net of liever plastic zak. Spoel dat vervolgens aan de wal in een emmer zoet water, al dan niet

direct boven een zeefset. De slakken vallen direct naar de bodem. Gooi zo mogelijk het wier weer terug.

- 39 -

.....eerst op plaatsen die het eerst weer onderlopen...



Handleiding Mollusken zoeken in Nederland

Monster- en thuiswerk

Er zijn diverse monstername technieken in het mariene milieu. Duikers kunnen materiaal van
de bodem opscheppen, stenenkeerders kunnen stenen afborstelen of wierspoelen, spitters kunnen
het opgegraven bodemspul uitspoelen over de zeef etc. In alle gevallen blijven monsters over.
Bewaar die liefst eerst levend. Kijk thuis of op de werkplek uit naar huisjesslakken en -vooral-
naaktslakken (tijdje in een platte bak of afwasteil/emmer in zout water laten staan, kijken wat er
omhoog- of rondkruipt). Droog daarna alles in droogstoof, op kranten of in de magnetron en zeef
het droge materiaal in verschillende fracties. (Zie voor verdere aanwijzingen 5.2). 

Molluskenplekken

Langs de Nederlandse Noordzeekust hebben we de volgende kusttypen:

- zandbodems (strand)

- slikgebieden

- (kunstmatige) rotskust

Op het strand beland
Het grootste deel van de kustlijn bestaat uit zandstrand. Iedereen weet dat je op het strand veel

schelpen kunt vinden. Dit zijn echter meestal lege, oude schelpen, die weinig of niets kunnen
vertellen over het huidige voorkomen van de betreffende weekdiersoorten voor de kust. Bij het
ANM richten we ons op het waarnemen en vastleggen van meldingen van autochtone, dus levend
in hun eigen omgeving waargenomen soorten. Gegevens over dieper water kunnen dus alleen
komen van vissers en speciaal voor onderzoeksprojecten genomen monsters, bijvoorbeeld door
het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), Rijkswaterstaat of het Rijks Instituut voor
Kust en Zee (RIKZ). Voor 'gewone' waarnemers, die niet duiken, valt op het zandstrand zelf maar
weinig waar te nemen. Soms loont het om met een kornet of ander sleepnet of een handdreg te
dreggen, vooral als bij extreem laagwater stukken droogvallen die anders onder water blijven. Je
kunt dan proberen in de bodem ingegraven soorten te vinden. Met name op plaatsen met wat fij-
ner zand en slibdeeltjes, zoals in luwten van havenhoofden, bestaat de kans zo toch een paar
tweekleppige soorten levend te vinden. Je kunt dan het beste als een zeepierensteker te werk gaan
en met een riek hier en daar een stukje bodem omscheppen en dit over een zeef met bijvoorbeeld
een maaswijdte van 2 mm zeven. 

Natuurlijk zijn meldingen van gevonden schelpen en met name van verse of nog levend aan-
gespoelde soorten wel degelijk belangrijk om vast te leggen en door te geven.  Zo kent Stichting
ANEMOON de Strandaanspoelsel Monitoring Projecten met ‘Strandwachten’, waarbij door men-
sen die regelmatig het aanspoelsel bekijken op vers en levend aangespoeld materiaal wordt
getracht de processen die zich voor de kust afspelen te achterhalen. Losse waarnemingen van
gevonden schelpen en andere zee-organismen kunt u verder ook altijd doorgeven aan het Cen-
traal Systeem van de Strandwerkgemeenschap. En voor wie een schelpenverzameling wil aanleg-
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gen is het strand natuurlijk de meest ideale plaats om te verzamelen. Van vrijwel alle Nederland-
se soorten spoelen op het strand (voornamelijk lege) schelpen aan, dus je hoeft niets te verstoren
of dood te maken. Bovendien is het een uitgelezen kans om soorten goed te leren herkennen.
Gebruik je de streeplijsten om leeg aangespoelde schelpen door te geven, vermeld deze dan altijd
als ‘aans’ (=aangespoeld, dus nooit als ‘autochtoon’) en liefst als ‘oud’. Vermeld ‘vers’ alleen als
er nog vleesresten in zitten. Ook op drijvende voorwerpen als wier, plastic, kurk etc. komen af en
toe levende dieren op de kust terecht. Deze kunnen echter van zeer ver komen. Vermeld deze
steeds als ‘aanv’ (aanvoer).

Op slikken in de bodem prikken
In slikgebieden die met laagwater droogvallen, kun je diverse soorten tweekleppigen levend in

de bodem aantreffen. Je moet daarvoor wel vaak met een riek in de bodem spitten, ongeveer
zoals een zeepierensteker dat doet. Zoek op plaatsen met nog een piepklein laagje water naar de
openingen waar siphonen zitten, dan is het meestal raak. Typische slikbewoners zijn de Strandga-
per Mya arenaria, de Platte slijkgaper Scrobicularia plana, de Kokkel Cerastoderma edule, het
Nonnetje Macoma balthica en de laatste jaren ook de Amerikaanse zwaardschede Ensis america-
nus. Dit zijn vooral soorten die hun hele leven ingegraven in het zand of slik doorbrengen. Plaat-
selijk komen op mosselbanken en soms ook in de bodem voor de Tapijtschelp Venerupis senega-
lensis, de Tere dunschaal Abra tenuis, het Tweetandmosseltje Mysella bidentata en soms de Witte
dunschaal Abra alba en de Tere dunschaal Abra nitida (zeldzaam in Zeeland). Niet in maar op de
bodem leeft de Mossel Mytilus edulis, die zich met
behulp van een aantal stevige byssusdraden vasthecht
aan een harde ondergrond. Op sommige plaatsen
komen mosselbanken voor bestaande uit tienduizen-
den individuen. Daar leven behalve mosselen ook
enkele slakkensoorten, zoals de Gewone Alikruik Lit-
torina littorea en het Muiltje Crepidula fornicata. Van
de laatste komen ‘kettingen’ voor van allemaal op
elkaar zittende exemplaren. Half op en in de bodem
leeft in Zeeland de Gevlochten fuikhoorn Nassarius
reticulatus (Grevelingen). Op de bodem van de wat
diepere delen leeft plaatselijk de Gewone oester
Ostrea edulis, de Wulk Buccinum undatum en de
Korfschelp Corbula gibba (Zeeland). Op en gedeelte-
lijk in de bovenste bodemlaag van het wad vinden we
een aantal wat kleinere slakkensoorten. Het enkele millimeters grote Wadslakje Hydrobia ulvae
bijvoorbeeld, kan op sommige plaatsen dichtheden bereiken van meer dan een miljoen exempla-
ren op slechts enkele vierkante decimeters. Ook het Oubliehorentje Retusa obtusa leeft in de
bovenste sliklaag. 
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Op kwelder en schor zit het wel snor
Kwelders en schorren zijn met kwelderplanten begroeide stukjes land, die grenzen aan zee en

waarvan de hogere delen alleen bij erg hoog water geheel onderlopen. Hier leven meerdere soor-
ten, zoals het Muizenoortje Ovatella myosotis, gewoonlijk goed verscholen tussen allerlei oever-
planten (vooral Lamsoor). Op sommige plaatsen leeft op de kwelder bovendien Grays’ kustslakje
Assiminea grayana. Genoemde soorten leven ook iets lager, op plaatsen die wel bij gemiddeld
hoogwater onderlopen. Daar leven bovendien nog andere soorten, zoals de naaktslakjes Alderia
modesta en Limapontia depressa (resp. Schorreslak en Kwelderslak), die vooral te vinden zijn op
en tussen de planten van Vaucheria spec. (Groene draadalg). Stenen keren op zandige plaatsen
kan soms het Witte muizenoortje Leucophytia bidentata opleveren. Het wat kleinere aanspoelsel
op kwelders (maar langs alle slikkige kusten), het zogenaamde ‘wadgruis’, wordt vooral gedomi-
neerd door miljoenen Wadslakjes Hydrobia spec. Vaak leven ze nog en zijn ze dus als autochtoon
te beschouwen. Tussen het aanspoelsel zijn ook lege huisjes te vinden van soorten als het Oublie-
horentje en in de Waddenzee het Vliezige drijfhorentje en het Scheefhorentje (Beide sinds 1935
verdwenen uit Nederland). (Zie ook: 5.3. Brakwatergebieden).

TT: Stormaanspoelsel aan de voet van hoger gelegen duinen, zoals op de Waddeneilanden, kunnen soms enorme

aantallen lege huisjes bevatten van het Gewone muizenoortje Ovatella myosotis. Dergelijke vondsten zijn uiter-

aard niet autochtoon, maar het is een  goeie manier om de soorten te verzamelen en te leren kennen.

Trots op de kunstrots
Hoewel Nederland geen natuurlijke rotskust heeft, is op veel plaatsen wel een kunstmatige rotskust

aanwezig in de vorm van golfbrekers, pieren, dijken en havenhoofden. Op deze plaatsen zijn soorten
te vinden die karakteristiek zijn voor rotskusten. Op wat steviger substraat, zoals stenen van haven-
hoofden en piertjes, maar ook op lege schelpen of aangespoeld wrakhout, komen vooral veel slakken-
soorten voor. In Zeeland leeft bijvoorbeeld de Purperslak Nucella lapillus, terwijl daar ook de Schaal-
horen Patella vulgata het meeste voorkomt. Heel algemeen is verder de Gewone alikruik Littorina lit-
torea, die vrij laag in het litoraal te vinden is, aan de voet van dijken en aan de onderkant van stenen.
Verschillende vormen van de Ruwe alikruik Littorina saxatilis leven wat lager, zo’n beetje tussen de
hoog- en laagwaterlijn in. De zeldzame Kleine alikruik Melaraphe neritoides komt alleen hoog boven
de vloedlijn voor, in de zogenaamde spatzone die bijna uitsluitend wordt bereikt door opspattend zee-
water. Lager in het litoraal, onder overhangende bossen bruinwier van het geslacht Fucus, met name
Gezaagde zeeëik, zitten bij laagwater vaak de Stompe alikruik Littorina obtusata en de Vlakke ali-
kruik Littorina fabalis verborgen. Van de tweekleppigen zijn het vooral de mossel Mytilus edulis en de
Japanse oester Crassostrea gigas die algemeen voorkomen op en aan stenen. Er zijn echter nog diver-
se kleinere soorten (slakjes zowel als tweekleppigen), die in het litoraal kunnen worden waargenomen.
Op mosselkluiten, vooral die welke afhangen van pontons en dergelijke, zit soms het Mosselslurpertje
Odostomia scalaris. Stenen en ander hard substraat nabij en beneden de laagwaterlijn zijn vaak
begroeid met poliepen en andere organismen van hard substraat. Kijk tussen poliepen naar zeenaakt-
slakjes als de zeer kleine Slanke knotsslak Tergipes tergipes (8 mm) en tussen anemonen naar grotere
soorten als de Grote vlokslak Aeolidia papillosa (120 mm). Er zijn nog veel meer zeenaaktslakken,
waarvan een aanzienlijk deel vooral beneden de laagwaterlijn te vinden is. 
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Onder water zonder kater
Nederland kent heel wat sportduikers. Velen daarvan houden zich actief bezig met het waar-

nemen onder water. Zo is het zoeken naar naaktslakken de laatste jaren erg populair, hetgeen
ertoe heeft geleid dat inmiddels tegen de 50 (!) soorten naaktslakken uit de Nederlandse wateren
bekend zijn. Lang niet al die soorten zijn overigens algemeen, veel ervan zijn bovendien nogal
moeilijk op naam te brengen. Maar het zijn vaak wel prachtige, bont gekleurde en gevormde die-
ren, zoals het Blauwtipje Janolus cristatus en de diverse soorten Knotsslakken. Onder water kun
je ook diverse schelpdragende soorten in hun eigen omgeving waarnemen. Het is bijvoorbeeld
niet moeilijk in de Oosterschelde levende Wulken Buccinum undatum te onmoeten. En er wor-
den, met name door sportduikers die meedoen met het MOO-project van Stichting ANEMOON
(Monitoringproject Onderwater Oever), de laatste jaren nog erg veel andere leuke meldingen
gedaan. Bijzonder zijn onder meer de meldingen van levende Wenteltrapjes Epitonium clathratus
en E. clathratulum, van het Koffieboontje Trivia arctica en van de wijde Mantel Aequipecten
opercularis.

Het spreekt vanzelf dat voor het waarnemen onder water waarnemen heel andere regels, tips
en truukjes gelden dan voor boven water. Over de duikuitrusting alleen al kunnen vele pagina’s
worden volgeschreven. Wie informatie wil over duiken in Nederland kan het beste kijken op de
website van Stichting ANEMOON of direct contact opnemen (donateur worden?!) van de Stich-
ting. Zie voor adressen hoofdstuk 7. Het spreekt overigens vanzelf dat je ook (vooral ‘s zomers)
gewoon met een paar zwemvliezen en een snorkel te water kunt gaan. In de eerste paar meter
beneden de laagwaterlijn zijn vaak al zeer veel soorten te ontdekken.
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Verrassingen onder water: 
Links: Wijde mantel Aequipecten opercularis, aan het inburgeren in de Oosterschelde

Midden: Koffieboontje Trivia arctica, afgelopen jaren meermalen levend gevonden
Rechts: Blauwtipje Janolus cristatus, geen nieuwe maar wél een heel mooie zeenaaktslak
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6. HULPMIDDELEN

Topografische kaarten
Te bestellen bij de Topografische Dienst, Postbus 115, 7800 AC Emmen (of via www.tdn.nl). 
De meest gebruikelijke schaal is 1: 50 000; 1: 25 000 en 1: 10.000. Er zijn ook gecombineerde
kaarten met UTM coördinaten verkrijgbaar. Topografische atlassen zijn te bestellen bij de regu-
liere boekhandel. Schaal 1: 50 000 en 1: 25 000. Zeer sterk aan te raden is ook de onlangs
verschenen ANWB Topografische Atlas Nederland 1: 50 000 (ISBN 90 18 01578 4).

GPS
Te koop in watersportwinkels; buitensportzaken. Er zijn meerdere kleine, snelle en goed handel-
bare merken voorhanden (onder meer eTrex van Garmin). 
TT: bestellen in het buitenland (Amerika, via Internet) kan soms voordelig zijn. 

Harkje of schepharkje
In elke tuinwinkel te koop. (Vergeten? Omgebogen lunchvork!)

Pincet
Stevige postzegelpincet met spitse punten of een ‘epileer- of splinterpincet’. Te koop bij  drogist
en postzegelhandel. Er zijn echter ook diverse bedrijven voor laboratoriummaterialen en model-
bouw en hobbywerk (klokkenmaken bijvoorbeeld). Voor uitzoekwerk thuis en onder de binocu-
lair zijn zachte veerstalen 'horlogemakerspincetten' sterk aan te raden, bestaande uit zeer slap
buigzaam staal, met stompe en zeer fijne punten. Prijzig. 
TT: veerstalen pincetten zijn te maken uit ijzeren banden die ter versteviging om houten kisten worden gebruikt.

Microscoop
Binoculaire (stereo-)microscopen zijn prijzig, niet onmisbaar (loupe!), maar wel sterk aan te
raden Tweedehands kopen kan aanzienlijk schelen. (Internet; Zwarte markt bij Beverwijk!)

Veldzakjes
Knip de benen van een paar panties en maak knopen in de broek. Zo ontstaan drie (of meer)
prima, niet snel schimmelende, doorluchtende monsterzakjes. (Oude sokken kan natuurlijk ook).
Plastic zakken alleen gebruiken in het veld en later gauw overpakken.

Opbergmateriaal
Te koop bij verpakkingsfirma’s (glazen of plastic buisjes, doosjes, potjes) of gratis ophalen bij
fotozaken (filmkokertjes: bij vervoer levend materiaal wel even gaatjes in deksel prikken!).

Alcohol 70%/formaline
Te koop bij drogist en apotheek. Zelf spiritus ontkleuren is goedkoper (schudden met Norit, zie
bij 5.1.) of aanschaffen in het buitenland. (Zelf stoken is illegaal!)

Prepareermateriaal voor anatomisch onderzoek
Scalpels, pincets, prepareernaalden, prepaarreerglazen, petrischalen etc. zijn te koop bij gespe-
cialiseerde firma’s. (Prijzig!)

Najadenhark
Met een aan de punten wat omgeboden tuinhark of een variatie daarop, kun je in fijne modderbo-
dems naar grotere tweekleppigen (Unio’s, Anodonta’s: ook wel najaden genoemd) harken. Je
kunt natuurlijk ook gaan snorkelen of met je handen in de bodem voelen.
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Zeefmateriaal
Heel handig zijn op elkaar passende stapelzeven met
verschillende maaswijdten. Gaas met mazen van 0,5
mm en van 1 mm (horrengaas) is te koop bij de ijzer-
winkel. Gaas met andere maaswijdten is voornamelijk
via gespecialiseerde zaken te verkrijgen. Ook te gebrui-
ken zijn de ronde aluminium anti-vetspetters voor op
een koekenpan. Bij het uitzeven van fijner materiaal
zijn ook theezeefjes handig.In elkaar passende houten

frames voor de zeefset zijn
zelf te maken. Je kunt ook bij-
voorbeeld uit een afwasteiltje
de bodem snijden en het gaas
met siliconenkit vastplakken
of vastsmelten met een strijk-
bout of soldeerbout. Met wei-
nig moeite maak je zo zeven voor het leven! 

Keverzeef
Standaard te koop in gespecialiseerde zaken zijn de zogenaamde ‘kever-
zeven’. Ook die kun je heel goed zelf maken. 

Schepnet
Diverse schepnetten zijn te koop bij aquariumwinkels, visserijsportwin-
kels en tuincentra. Let wel op dat de maaswijdte niet te grof is. Veel
gebruikt onder malacologen zijn de gewone keukenzeven ('Tomadozeef'),
vastgemaakt aan een liefst uitschuifbare of uitklapbare steel. Gebruik lie-
ver ijzeren dan plastic zeven of verstevig zowel de steel van de zeef als de
omtrek tegen doorbuigen. In sommige gevallen is doorbuigen echter juist
wél handig (stuggere vegetatie). Om die reden gebruiken sommige  men-
sen verwisselbare zeven, één plastic en één ijzer. Er zijn diverse methoden voor bevestiging. Bij een
ijzeren zeef is het meest eenvoudig gewoon iets van het handvat in te zagen, zodanig dat er twee uit-
stekende delen ontstaan die in geboorde gaatjes in de steel passen. Vervolgens de boel omwikkelen
of met gasslangringen dichtschroeven en hupla, scheppen maar! In grote, stromende wateren met
verstevigde oevers (kanalen, grachten) of langs zee op pieren en dijken, is een zeef nodig met een
zeer stevige beugel aan het eind (schrapnet). Deze zijn ook te koop of zelf te maken. 

Dregmateriaal
Professionele bodemhappers zijn erg handig, maar duur (Van Veenhapper, Hamon-happer, Boxco-
re). Een zogenaamde ‘wegwerpdreg’ is een aardig alternatief. Dit is een driehoekige beugel, gebo-
gen of gelast van stevig staal, met aan alle drie de hoeken een ring, waaraan een touw (ketting) van
minimaal een meter (of meer) zit. Aan de beugel zit een patatzakvormig net, bijvoorbeeld gemaakt
van zeer stevig nylon (vitrage?). De drie touwen komen samen in een ring, waaraan een flink lang
en stevig sleeptouw zit. Maak de dreg niet te groot (25 x 25 x 25cm is voldoende) en niet te zwaar,
maar ook niet te licht. Je moet ‘m een flink eind kunnen wegslingeren. TT: gebruik ‘m liever niet
op plaatsen waar je veel keien of andere rommel op de bodem weet of verwacht. Als ie vastzit, ben
je ‘m kwijt. Een verzwaarde dreghaak met naar 4 kanten omgebogen punten (ankertje) kan erg han-
dig zijn om verder weggelegen waterplanten naar de kant te trekken om te onderzoeken.

- 45 -

Kopen of zelf maken.

Keverzeef

Schrapnet
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Kijkkoker
Van PVC-buis of ander waterdicht materiaal gemaakte koker met een glazen bodem, waarmee je
in het water kunt kijken, tot vlak bij de bodem. Vooral grote zoetwatermossels zijn zo wat mak-
kelijker te ontdekken. Handig: monteer bovenin een halogeen zaklamp.

Website
Stichting ANEMOON: www.anemoon.org; Atlasproject: www.anemoon.org/anm

Invoerprogramma ‘Vulgata’
Vulgata is door Stichting ANEMOON ontwikkeld om snel gegevens in te voeren en te exporte-
ren naar Ascii-formaat, met delimitters (tab, komma of ander teken) tussen de velden, zodat het
kan worden ingelezen in Excel of een databaseprogramma. De invoerschermen komen zoveel
overeen met de papieren veldformulieren van ANEMOON-project als het ANM, MOO, SMP.
Vulgata wordt binnenkort aangepast voor het recente ANM-formulier voor land-en zoetwater-
mollusken en kan worden gedownload via de ANM-website.Het programma is tevens op diskette
opvraagbaar. Onderstaand is (heel) in het kort wat basale info voor gebruikers opgenomen.

Opstarten: Vulgata.exe worden opgestart vanuit de window-verkenner (of zelfs snelkoppeling maken).Bij opstarten
verschijnt een ventster met de soort Patella vulgata. Met de knop 'start' komt u in het inlogvenster. Vul daar je pidco-
de in: bijvoorbeeld ABCD00 en uw wachtwoord (pidcode=Personal Identification=Waarnemerscode) beide ontvang
je met het programma.Klik OK en je bent weer bij het startvenster met Patella vulgata. Druk daarna op de knop
"Invoer". Vervolgens wordt een nieuw scherm geopend met invoergrids. Deze grids zijn afhankelijk van het project
en het formuliertype. U kunt met behulp van een tweetal comboboxen het project en het formuliertype wijzigen.
Kies dan ANM.
Plak- en kopieerfuncties: Vulgata beschikt over meerdere kopieer- en plak-functies in het menu. Daarmee zijn gege-
vens van een eerder record weer te gebruiken voor een volgende.Zo kun je ook een eigen soortenlijst samenstellen
bij de bijschrijfsoorten en die kopiëren van een eerste formulier en plakken in andere formulieren.
Formulier printen: Een ingevoerd formulier kan worden geprint. U maakt eerst een report met de menuoptie
<report> <huidigeopname> waarna het formulier in reportvorm zichtbaar wordt. Dan kun je een afdruk maken met
het printknopje. (De menuoptie <bestand print> werkt niet. In een volgende versie zal dit euvel worden verholpen.)
Exporteren en beheer: Om gegevens door te zenden moeten de ingevoerde gegevens worden geëxporteerd in 'Metri-
dium-formaat'. Bij exporteren in dit formaat worden (standaard) alle ingevoerde formulieren geplaatst in drie output
bestandjes met de extensies .kop, .srt en .bij. Dit staat resp. voor kopgegevens, standaardsoorten en bijschrijfsoorten.
De naam van de bestandjes is opgebouwd uit MOO_2<pidcode>.extentie. De bestandjes worden standaard geplaatst
in de directory c:\anemoon\export. Het is de bedoeling dat u deze drie bestandjes na exporteren in Metridium-for-
maat mailt naar anemoon@cistron.nl of per flop toestuurt aan postbus 29, 2120 AA Bennebroek.

Het is handig als u alle ingevoerde waarnemingen gewoon in Vulgata laat staan. Standaard worden bij het exporten
dan steeds weer alle waarnemingen geëxporteerd en opgestuurd. Dit betekent dat u ook wijzigingen in al eerder
doorgestuurde gegevens doorstuurt. Omdat iedere waarneming een identificatiecode heeft worden al eerder opge-
stuurde waarnemingen weer overschreven. Er treedt dus geen dubbeling op. U kunt er ook voor kiezen
alleen bepaalde waarnemingen door te sturen. Dat kunt u regelen via het tab-blad "opties". 
Voor eigengebruik kunt u de gegevens ook exporteren naar een spreadsheet. Gebruik in dat geval het menu
<Bestand><Export><Ascii delimmiters>. Er wordt dan een bestand export.txt aangemaakt. Dit is een ascii-bestand
dat de meeste spreadsheetprogramma's kunnen importeren.

Vragen of suggesties?
Opmerkingen ter verbetering van Vulgata ontvangen we graag. U kunt bellen naar 0252-531111 of mailen naar:
anemoon@cistron.nl. Updates van Vulgata worden vooral per e-mail verzonden. Geef uw e-mail adres aan ons door,
dan komt u op de Vulgata-update-lijst. Mail naar: anemoon@cistron.nl o.v.v.: 'Vulgata-update-lijst'.
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Landelijke projectcoördinatie

- R.H. de Bruyne (Rykel spreek uit als Riekel = manl.) 
[Taken: projectcoördinatie, tevens landelijk aan-
spreekpunt, opstellen schriftelijke stukken, tracering
en invoer gegevens, veldwerk, begeleiding landelijke
inventarisatie, controle determinaties, handleiding,
tools voor waarnemers en regiocoordinatoren, redac-
tie'Voelspriet'.]

Zoölogisch Museum Amsterdam, afd. malacologie
Postbus 94766, 1090 GT Amsterdam 
Tel: 020 5256902, Fax: 020 5255402
E-mail: bruyne@science.uva.nl

- A.W. Gmelig Meyling (Adriaan). 
[Taken: dagelijkse projectbegeleiding vanuit Stich-
ting ANEMOON, Coördinator mariene mollusken
(exclusief mariene naaktslakken), ANM-website
beheer. Algemene dataverwerking en -beheer, pro-
grammeren software, data-controle, toepassing gege-
vens ANEMOON-projecten, statistische analyse,
kaartsamenstelling, productie

Adres: Stichting ANEMOON
Postbus 29 
2120 AA Bennebroek 
Tel: 0252-531111
E-mail: anemoon@cistron.nl

Overige uitvoerende medewerkers

- C.M. Neckheim (Tello)
[Taken: divers bureauwerk, redactie 'Voelspriet',
veldwerk, cursussen, excursies. 

telloneckheim@wanadoo.nl]

- P.H. van Bragt (Peter) 
[Taken: beheer databeheer zeenaaktslakken, diverse
pr-werkzaamheden, lezingen, diavoorstellingen. etc.]

vanbragt.phjm@hsbrabant.nl]

- J. Willemsen (Jeroen) 
[Taken: ANM-jeugdcoördinatie, promoten van het
ANM onder de leden van de Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie] 

Willemsen@wdbd.nl

- V.I. Elbersen (Nancy)
- I. Peeters (Ineke)
- A.N. van der Bijl (Bram)
- K. Jonges (Klaas)

[Taken: data-invoer/-correctie; tekstcorrecties]

Wetenschappelijke raad (WR)
De wetenschappelijk raad bestaat uit een groep van

wetenschappers met een bepaald specialisme.

- dr. R.A. Bank (Ruud); land- en zoetwatermollusken
- drs. P. van Bragt (Peter); zeenaaktslakken
- dr. R. Dekker (Rob); waddengebied, zeenaaktslakken 
- A.W. Gmelig Meyling (Adriaan) mariene mollusken
- prof. dr. G. van der Velde (Gerard) aquatische ecolo-

gie; aquatische mollusken
- H. Wallbrink (Hendrik): aquatische mollusken; 

Bivalvia; Sphaeriidae.
- dr. A.J. de Winter (Ton): landnaaktslakken

Begeleidingscommissie (BC)

- H.J. Veldhuis (Nederlandse Malacologische Vereni-
ging)

- P.H.F. Bor (Strandwerkgemeenschap)
- A.W. Gmelig Meyling (Stichting ANEMOON)
- V. J.  Kalkman (EIS-Nederland)
- H. Wallbrink (Regio-coördinatoren)

Adviseurs

- R.W.M. van Soest; R.G. Moolenbeek (Zoölogisch
Museum, Amsterdam)

- E. Gittenberger (Nationaal Natuurhistorisch Mu-
seum Naturalis, Leiden)

- L.J. van Duuren (Centraal Bureau voor de Statistiek,
Voorburg)

Overig

Productontwikkeling
- R.H. de Bruyne
- I. van Lente (Inge)

Vormgeving/lay-out
- R.H. de Bruyne
- R. Lipmann (René)
- E.A. Janssen (Bert)

Tekstcorrectie en algemene ondersteuning
- A.N. van der Bijl (Bram)

EIS-Nederland
- R.M.J. Kleukers (Roy)
- V.J. Kalkman (Vincent)
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Groningen
ANM-regiowerkgroep Groningen
Regiocoördinator: F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
tel: 0598-432411
e-mail: fzandvoort@hetnet.nl

Friesland
ANM-regiowerkgroep Friesland
Regiocoördinator: W.J. Taekema
Achterbosk 13
9036 KV Menaldum
tel: 0518-452099
e-mail: barbara-wiebe@planet.nl

Tevens: 
Schelpenwerkgroep Friesland 
p/a: J. Fokkema; Fries Natuurmuseum
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden

Waddeneilanden 
ANM-regiowerkgroep Wadden
Regiocoördinator: S.J.  van  Leeuwen
Venuslaan 2  
3721 VG  Bilthoven
tel.: 030 221 0613
e-mail: tooren.leeuwen@hetnet.nl

Drente
ANM-regiowerkgroep Drente
Regiocoördinator: H.J. Kwant
Onnerweg 53
9751 VB Haren (Gr.)
e-mail: hj.kwant@hccnet.nl
tel.: 050 534 3993

Overijssel
ANM-regiowerkgroep Overijssel
Regiocoördinator: E. Veldhuis
Jacob van Ruysdaelstraat 19
7482 XA Haaksbergen
e-mail: erikveldhuis@planet.nl
tel.: 053-5725778

Flevoland
ANM-regiowerkgroep Flevoland
Regiocoördinator: E. A. Jansen
Jacob van Ruysdaelstraat 19
Delta 68
8224 EP Lelystad
(tevens: collectie 'Natura Parva')
e-mail: natura-parva@planet.nl
tel.: 0320-243936

Gelderland
ANM-regiowerkgroep Veluwezoom 
Regiocoördinator: A.J. de Winter
Tarthorst 361
6708 HM Wageningen
e-mail: winter@naturalis.nnm.nl
Tel: 0317-412393

Utrecht
ANM-regiowerkgroep Utrecht
Regiocoördinator: H. Wallbrink
Poortenaarlaan 94
3431 RJ Nieuwegein
e-mail: wallbrink@wxs.nl
tel.: 030-603 1982

Brabant (in oprichting)
Regiocoördinator: Jan Koulman
0164 612842
koulman@zonnet.nl

Brabant (Biesbosch en omgeving) 
ANM-regiowerkgroep Biesbosch e.o.
Regiocoördinator: Arno Boesveld
De Waag 30
3311 BB Dordrecht
06-22149192
(geen e-mail)

Noord en Midden Limburg 
ANM-regiowerkgroep Noord-Lim-
burg; tevens Molluskenstudiegroep
Limburg (MSL)
Regiocoördinator: John Clerx
Ambachtsingel 69
6043 RT Roermond
tel.: 047-5329556 
e-mail: jpmclerx@worldonline.nl

Limburg (Zuid)
ANM-regiowerkgroep Zuid-Lim-
burg: tevens Molluskenstudiegroep
Limburg (MSL) 
Regiocoördinator: S.M.A. Keulen
Mesweg 10
6336 VT Hulsberg
tel.: 045 405 3602
e-mail: s.keulen@consunet.nl

Noord-Holland (zuid)
ANM-regiowerkgroep Noord-Holland
(Z) Regiocoördinator: R.H. de Bruyne
p.a. Zoologisch Museum Amster-
dam (ZMA); Afd. Malacologie
Postbus 94766

1090 GT Amsterdam
tel.: 020 6136134
e-mail: bruyne@science.uva.nl

Noord-Holland (Midden; Groot
Amsterdam)
ANM-regiowerkgroep Groot
Amsterdam, tevens MIA-project 
Regiocoördinator: C.M. Neckheim
Poggenbeekstraat 21 II
1073 JE Amsterdam
tel.: 020 675 3055
e-mail: telloneckheim@wanadoo.nl

Zuid-Holland (West en Zuid)
ANM-regiowerkgroep Zuid-Hol-
land (zuid) 
Regiocoördinator: W.J. Kuijper
Westbaan 20
2201 EV Noordwijk
e-mail: w.kuijper@arch.leidenuniv.nl
Tel: 071-3611956

Zuid-Holland (Zuid-Hollandse
eilanden) 
ANM-regiowerkgroep Zuid-Hol-
landse eilanden 
Regiocoördinator: J.C.A. Eikenboom
Asmusstraat 7
3221 BA Hellevoetsluis
e-mail: j.eikenboom@hkcil.com

Zuid-Holland (in oprichting: Rot-
terdam e.o.)
Mogelijke coördinator: F. Brekelmans
Natuurmuseum Rotterdam
Westzeedijk 345
Tel 010-4364222
Postbus 23452
3001 KL Rotterdam
f.brekelmans-bsr@nmr.nl

Zeeland (Beveland)
ANM-regiowerkgroep Beveland
Regiocoördinator: H. Raad
H.J. Raad 
Capelleweg 9 
4416 PN Kruiningen
e-mail: g.spaander@hetnet.nl
Tel: 0113-381942
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8. LITERATUUR

Voor de meeste onderstaande werken moet je misschien
zoeken, aangezien ze niet meer in de handel zijn. Er
bestaat echter een levendige handel in tweedehands boe-
ken. Even surfen op Internet of het doen van een 'zoekop-
dracht' aan een handelaar/antiquariaat levert meestal wel
resultaat op. Ook oproepen in 'de bladen' wil nog wel eens
helpen. Onderaan zijn alvast 3 adressen van (tussen-) han-
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GEDRAGSCODE 

VOOR DE LEDEN VAN DE NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING

De Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) heeft een gedragscode opgesteld voor het
verzamelen van mollusken en alles wat daarmee samenhangt. Onderstaand is deze integraal over-
genomen (versie: december 2002).

Basisprincipes

De Nederlandse Malacologische Vereniging stelt zich ten doel de beoefening, bevordering en
verbreiding van de malacologie, met al hetgeen daarmee samenhangt en verband houdt. Veld-
werk is de basis van systematisch onderzoek aan mollusken, maar ook voor ecologie, biodiver-
siteit studies, ecologische basisstudies, milieueffect rapportage, enz.  Het bestuderen van en het
bewaren en beschermen van molluskenfaunas in het bijzonder en flora en fauna in het algemeen,
komen regelmatig met elkaar in conflict. Daarom heeft de ledenvergadering besloten een
gedragscode op te stellen die als leidraad dient tijdens activiteiten van de vereniging als geheel
en van individuele leden.  

Doel

A1. Deze gedragscode is vooral bedoeld om de leden te helpen, door ze een leidraad te geven
over wat wel of niet acceptabel is. Niet om hun handelen te beperken.   

A2. De gedragscode dient ook om de bezorgdheid van de leden over de algemene achteruitgang
van het milieu en in het bijzonder schade aan biotopen tot uitdrukking te brengen. 

A3. De hoop wordt uitgesproken dat de gedragscode de discussie over activiteiten en de invloed
daarvan op het milieu zal stimuleren (zowel tussen de leden onderling, als tussen leden en de
buitenwereld), alsook tot de uitwisseling van informatie over wat wettelijk wel of niet mag
in de diverse landen. 

Vorm

B1. De code zal kort en beknopt zijn (meer gedetailleerde verhandelingen en discussies over
onderwerpen kunnen apart op vergaderingen worden besproken of in de NMV-tijdschriften
Spirula/Correspondentieblad worden gevoerd).

B2. De gedragscode is een erecode; een raadgeving.

B3. In het huishoudelijk reglement zal worden vermeld dat er een gedragscode is en dat van leden
verwacht wordt dat zij zich hier vrijwillig aan houden, zeker tijdens verenigingsactiviteiten. 

B4. De gedragscode zal worden aangepast wanneer daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld vanwege
veranderingen in ethiek of wetgeving. 
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Wat te doen tijdens het verzamelen

C1. Volg lokale, nationale en internationale regels en wetten betreffende soorten en habitats.
Beschermde soorten moeten niet worden verstoord. Dit geldt niet alleen voor mollusken
maar voor de gehele flora en fauna. Leden worden geacht moeite te doen relevante infor-
matie hierover in te winnen.

C2. Vraag waar vereist toestemming voor verzamelactiviteiten aan de eigenaar/beheerder van het
bezochte terrein, vooral waar dit beschermde natuurgebieden betreft, bij bezoeken door
groepen en als levend materiaal verzameld wordt. 

C3. Denk na over de mogelijke schade die aan populaties of het biotoop/de geologische ontsluiting
worden aangebracht door het verzamelen en maak een afweging of verzamelen in het betref-
fende biotoop/ontsluiting gerechtvaardigd is. (Bijvoorbeeld, bij een bedreigd biotoop/ontsluiting 
moet het liever met rust worden gelaten of moet het juist bestudeerd worden omdat er een offi-
cieel besluit is het biotoop/de ontsluiting te vernietigen voor bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden
en gegevens gebruikt kunnen worden om het biotoop of de soort te beschermen of voor de laat-
ste maal materiaal voor wetenschappelijk onderzoek te verzamelen).

C4. Minimaliseer tijdens het verzamelen de verstoring van/schade aan biotopen/ontsluitingen 
en de populaties die bestudeerd/bemonsterd worden. Habitatvernietiging is de belangrijkste
bedreiging van mollusken (en andere organismen). Hoewel grootschalige vernietiging 
vooral komt door andere oorzaken zoals ontbossing, bouwwerkzaamheden en vervuiling,
kunnen verzamelaars ook een substantiële invloed uitoefenen indien ze zich niet aan enkele
eenvoudige regels houden, zoals:

- denk eerst na waarom verzameld wordt en hoeveel materiaal uiteindelijk nodig is - om te
voorkomen dat het later weggegooid wordt;

- verzamel nooit meer dan een klein deel van een populatie op één plek, vooral als het een
klein biotoop is en/of de exemplaren gemakkelijk zichtbaar zijn;

- verzamel liever op onbekende plaatsen, dan op plaatsen die bekend staan wegens het
voorkomen van zeldzame/bedreigde soorten;

- denk aan fotografie als een alternatief voor verzamelen, zeker waar het grote mariene
exemplaren betreft;

- laat levende juveniele exemplaren zitten en laat dieren die zich aan het voortplanten zijn
met rust;

- beperk het omdraaien van harde voorwerpen (zoals stenen, koralen, boomstammen), 
opzij trekken van vegetatie, enz. en plaats deze na bestudering altijd voorzichtig terug;

- geologische ontsluitingen: maak een zorgvuldige planning voor het graven in zachte afzet-
tingen, zowel voor eigen veiligheid als om vernietiging van de ontsluiting te voorkomen; 
laat alles zoveel mogelijk achter als het aangetroffen werd, zodat ook anderen weer toestem-
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ming krijgen tot graven; bij harde ontsluitingen - zeker waar verwacht kan worden dat het
materiaal niet snel zal verweren - dient de schade door hakken tot een minimum beperkt te
worden; 

- voorkom schade aan andermans bezittingen.

C5.  Verzamel alleen levend materiaal als hiervoor een duidelijke reden is, bijvoorbeeld onder-
zoek aan levende dieren, anatomisch onderzoek, met de bedoeling te kweken, de dieren te
eten, dood materiaal is niet voorhanden of van veel slechtere kwaliteit, enz. 

Wat te doen met verzameld materiaal 

D1. Als levende dieren alleen zijn verzameld vanwege de schelp of ter consumptie, dan dient het
lijden van de dieren geminimaliseerd te worden, bijvoorbeeld door ze zo snel en effectief
mogelijk te doden. 

D2. Als levend materiaal verzameld is (hiertoe behoren vooral ook grondmonsters van land-
milieu’s voor onderzoek aan landslakken) dan dient het risico van verspreiding van soorten
(ook niet-mollusken) buiten hun natuurlijke areaal geminimaliseerd te worden. Dit kan
gebeuren door het materiaal te doden (bijv. door koken, bevriezen). In veel landen is in- en
uitvoer van grondmonsters verboden of aan strenge regels onderworpen. 

D3. Om de wetenschappelijke waarde van verzameld materiaal zeker te stellen dient elk monster
van een etiket voorzien te worden met minimaal gegevens over de verzamellocatie (precieze
plaats, biotoop, omstandigheden en bij fossielen zo mogelijk ook het stratigrafisch interval)
en datum. Belangrijke collecties en bijbehorende documentatie dienen zoveel mogelijk voor
het nageslacht bewaard te blijven, bijvoorbeeld door ze na het overlijden van de verzamelaar
te schenken aan een natuurhistorisch museum. 

D4. Interessante waarnemingen dienen zoveel mogelijk aan andere geïnteresseerden gemeld te
worden, via publicatie, lezingen, e-mail of internet. Waar het specifieke vindplaatsen van
bedreigde soorten of biotopen betreft is het aan te raden precieze informatie te melden aan
officiële instanties, maar in publicaties alleen minder precieze informatie te verschaffen om
gericht verzamelen te voorkomen. 

D5. Waardevol materiaal en collecties dienen zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor studie
door andere onderzoekers. In de biowetenschappen is wetenschappelijk onderzoek, vooral
systematisch onderzoek, sterk afhankelijk van het bijeenbrengen van materiaal door velen.
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