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De Zeggekorfslak: bedreigdy maar 
wijder verspreid dan gedacht 

De Zeggekorfslak staat met nog enkele 

andere weekdiersoorten vermeld in de 

bijlagen van de Europese Habitatrichtlijn 

en moet daarom beschermd worden 

binnen Natura 2000-gebieden. Recent 

verspreidingsonderzoek van de stichting 

A N E M O O N duidt op voorkomen van de 

soort in ook andere biotopen dan kwel-

rijke moerasbossen. Dit geefl een 

nieuwe zienswijze op behoud en beheer 

van de Zeggekorfslak. 

Zeggekorfslak onder de loep 
De Zeggekorfslak is een kleine landslak en 

heeft een tonvormig huisje met vier tot vijf, 

geleidelijk in grootte toenemende windin

gen (fig. i&,2). Het huisje heeft maximale 

afmetingen van 3 x 1,6 mm. Daarmee is 

deze soort de grootste korfslak van ons 

land. Het huisje is rechtsgewonden; het

geen wil zeggen dat als men het huisje met 

het topje naar boven houdt, de mondope-

ningzich rechts bevindt. Dit in tegenstel

ling tot ondermeer de Nauwe korfslak, die 

een linksgewonden huisje heeft. Met 

behulp van een binoculaire microscoop zijn 

in de mondopening van het huisje (dus 

niet van de slak) vier tot vijf plooien (ook 

wel tanden genoemd) te zien. Deze zijn 

belangrijk voor de juiste determinatie. Zon

der vergelijkingsmateriaal zijn vooral jonge 

Zeggekorfslakken gemakkelijk te verwarren 

met juvenielen van de Dikke korfslak [Veiii-

go ant'wert'igo), de Dwergkorfslak {Vertigo 

pygmaea) en de landloze korfslak (Colu-

nnella edentula). Genoemde drie soorten 

kunnen ook in moerasgebieden leven, 

soms zelfs vrij algemeen, en bovendien 

samen met de Zeggekorfslak voorkomen. 

De Zeggekorfslak leeft voornamelijk van 

schimmels (roesten) die voorkomen op 

bladeren van grote zeggen, met name 

Moeraszegge {Carex acutiformis), en enkele 

andere soorten planten. 

Kader 1. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Weekdieren 
De Inhaalslag Verspreidingsonderzoek is een door het Ministerie van LNV geïnitieerd project, 

met als doel de verspreiding binnen Nederland te onderzoeken van dieren vermeld in de Europe

se Habitatrichtlijn en genoemd in de Flora en Faunawet. Met de verkregen kennis kan men deze 

soorten immers beter beschermen. Daarnaast wil men de verspreldingsgegevens kunnen leveren 

aan projectontwikkelaars en anderen die plannen maken voor infrastructurele werken, bouw

activiteiten of natuurontwikkeling. De Inhaalslag wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de 

verschillende Particuliere Cegevensbeherende Organisaties (PGO's). Het Ministerie heeft aan 

Stichting ANEMOON, als penvoerende organisatie van het Atlasproject Nederlandse Mollusken 

(ANM) gevraagd om de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek voor de (niet mariene) weekdieren 

op te zetten. Vanuit dit kader startte in 2004 de Inhaalslag Weekdieren. Bij dit project zijn thans 

drie weekdiersoorten betrokken: de Zeggekorfslak {Vertigo moulinsiana), de Nauwe korfslak 

{Vertigo angustior) en de Platte schijfhoren {Anisus vorticuius), soorten die ook op de Rode Lijst 

staan (de Bruyne et al., 2003). De andere twee weekdiersoorten die in de Habitatrichtlijn worden 

genoemd, de Bataafse stroommossel {Urtio crassus) en de Wijngaardslak {l-ielix pomatia), zijn 

vooralsnog niet bij de Inhaalslag betrokken. Voor de Bataafse stroommossel geldt dat algemeen 

wordt aangenomen dat de soort niet meer in Nederland voorkomt en de Wijngaardslak is 

beschermd om het verzamelen (voor culinaire doeleinden) tegen te gaan. 

(Foto: Adriaan Gmelig Meyling) 

Toegespitst onderzoek 
Ten behoeve van de Inhaalslag Weekdieren 

(kader 1) was het noodzakelijk een project 

op te zetten waarbij de inventarisaties 

gericht, efficiënt en volgens gespecificeer

de richtlijnen kunnen worden uitgevoerd. 

Daarom was het handig om binnen het 

ANM een deelproject op te zetten dat toe

gespitst is op de weekdiersoorten van de 

Habitatrichtlijn (het HabSlak-project). 

Vooral voor de korfslakken geldt immers 

dat het moeilijk herkenbare soorten zijn, 

die moeilijk zijn te vinden en doorgaans 

voorkomen in lastig begaanbare biotopen. 

Voor de slechts 1,6 mm grote Nauwe korf

slak geldt zelfs dat deze alleen efficiënt te 

vinden is door het nemen van strooisel-

monsters, waarvan het verwerken en uit

zoeken van een monster al gauw vier uur 

in beslag neemt. Zeggekorfslakken kunnen 

op het oog worden gevonden, maar wan

neer ze in een geschikt biotoop niet wor

den gezien, dienen stelselmatig ook strooi-

selmonsters genomen te worden om meer 

zekerheid over het voorkomen te verkrij

gen. 

Vanwege de grote inspanningen die met 

het inventariseren van de korfslakken 

gepaard gaan, staan de meeste ANM-vrij-

willigers niet direct te trappelen om naar 
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Fig. 1. Vergelijking van de Zeggekorfslak 

(Vertigo moulinsiana) (steeds rechts in 

zwart) met andere vertigo-soorten. 

De hoogte (onderkant mond tot top) van 

de Zeggekorfslak is 3 mm 

(tekening: R.H. de Bruyne). 

Foto 1. Biotoop van de Zeggekorfslak 

bij St. Odielenberg 

(foto: Adriaan Cmelig Meyling). 

Fig. 2. De Zeggekorfslak {Vertigo moulinsiana): voor- en zijaanzicht. 

De hoogte (onderkant mond tot top) is 3 mm (tekenaar onbekend). 

deze soorten te zoeken. Tot de doelstellin

gen van het project behoorde daarom 

allereerst slakkenliefhebbers toch enthou

siast te krijgen voor deze soorten en de 

echt geïnteresseerden dusdanig op te lei

den dat ze tot goede, betrouwbare en 

effectieve inventarisaties kunnen komen. 

Dankzij excursies en voorlichtingsavonden 

werden voldoende vrijwilligers gevonden 

om het project te kunnen uitvoeren. Hier

door werd het mogelijk in 2004 en 2005 

ruim 1200 locaties, gelegen in 78 km-hok-

ken, te onderzoeken op het voorkomen 

van de Nauwe korfslak. De nadruk lag 

daarbij op plaatsen waar deze soort vóór 

2000 was waargenomen, maar daarna niet 

meer. Voor de Zeggekorfslak zijn ruim 

1500 locaties onderzocht, gelegen in 106 

km-hokken, op locaties waar de kans groot 

was dat de soort er voorkomt, gebaseerd 

op vooral de aanwezigheid van bronbos en 

het voorkomen van grote zeggensoorten. 

Methode en resultaten van dit onderzoek 

staan beschreven in Cmelig Meyling & 

de Bruyne, 2006; Cmelig Meyling et al., 

20o5a. In 2006 is de Inhaalslag voortge

zet. Voor beide soorten zal dan de nadruk 

liggen op km-hokken in Natura 2000-

gebieden, op geschikte locaties waar de 

soort nog niet is gevonden of waar nog 

niet naar de soort is gezocht. Daarnaast is 

begonnen met verspreidingsonderzoek 

naar de Platte schijfhoren (Cmelig Meyling 

& de Bruyne, 2005). 

Verspreiding in Nederland 

Figuur 3 geeft een overzicht van de uur-

hokken (5x5 km) waarin de Zeggekorfslak 

is waargenomen. Uit de figuur blijkt dat de 

Zeggekorfslak vóór 2000 alleen bekend 

was uit Limburg. Er zijn waarnemingen 

bekend uit 14 km-hokken, liggend in acht 

uurhokken. In 2003 werd de eerste waarne

ming van de soort buiten Limburg gedaan. 
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in broekbossen bij het Leekstermeer op de 

grens van Groningen en Drente. Als gevolg 

van de Inhaalslag volgden er in 2004 en 

2005 waarnemingen uit broekbossen in 

Overijssel. In 2005 werd de Zeggekorfslak 

in twee kilometerhokken in Zuid-Holland 

waargenomen (Boesveld, 2005). Deze 

waarnemingen werden min of meer toeval

lig gedaan in strooiselmonsters die geno

men waren bij een zoekactie naar andere 

soorten slakken. Deze monsters zijn 

afkomstig van natuurlijke oevervegetaties 

met onder meer Riet {Phragmites australis) 

en zegges langs twee kanalen bij Moer-

kapelle en in de Albasserwaard. Omdat tot 

Foto 2. Biotoop van de Zeggekorfslak: rietoevers 

in Zuid-Holland met op de achtergrond de 

Zijdebrug (foto: Adriaan Cmelig Meyling). 

Fig. 3. Huidige en vroegere ver

spreiding van de Zeggekorfslak. 

De vierkantjes hebben betrek

king op waarnemingen die vóór 

2000 zijn gedaan; de rondjes 

corresponderen met waarnemin

gen gedaan vanaf 2000. Hoe 

donkerder de kleur, in des te 

meer km-hokken is de soort aan

getroffen. 

op heden de Zeggekorfslak alleen bekend 

was van kwelrijke moerasbossen, waren 

deze waarnemingen een grote verrassing. 

Reden te meer om verder te zoeken. Een 

eerste gerichte zoekactie in Zuid-Holland 

in de eerste acht maanden van 2006, 

leverde nog eens 14 kilometerhokken op 

waarin de Zeggekorfslak werd aangetroffen. 

Vanwege deze waarnemingen mag ver

wacht worden dat de Zeggekorfslak in 

Nederland nog wijder verspreid is dan tot 

op heden bekend. Daarom worden vanaf 

2006, bij de voorzetting van de Inhaalslag, 

vrijwilligers aangespoord om oevervegeta

ties te onderzoeken op het voorkomen van 

de Zeggekorfslak. De aandacht zal daarbij 

vooral uitgaan naar oevers van kanalen en 

meren in Natura 2000-gebieden in Zuid-

Holland, Utrecht en Noord-Holland en 

nabij het Leekstermeer. 

Biotoop 

Met de recente waarnemingen van de 

Zeggekorfslak in Zuid-Holland zijn de 

inzichten ten aanzien van het biotoop van 

deze soort ook iets gewijzigd. Vóór 2005 

werd aangenomen dat de Zeggekorfslak in 

Nederland alleen voorkwam in kwelrijke 

broekbossen (foto 1) met een dichte tot ijle 

ondergroei van Moeraszegge (Vercoutere, 

2002). De dieren werden vooral waargeno

men in Elzenbroekbossen. Door de recente 

waarnemingen weten we nu dat de soort 

ook kan voorkomen in rietvegetaties met 

daartussen grote zeggen, langs oevers van 

diverse typen wateren. Uit het buitenland 

was dit al bekend. Kwel is dus ook in 

Nederland geen voorwaarde voor het voor

komen van de Zeggekorfslak, wel is het 

van belang dat de grondwaterstand niet 

méér varieert dan van een paar centimeter 

onder het maaiveld tot enkele centimeters 

erboven. Plekken waar de zeggen perma

nent in het water staan, plekken met een 

grote kans op een hoge waterstand, of 

locaties die aan een sterke golfslag bloot 

staan, zijn ongeschikt. De Zeggekorfslak is 

immers een echte landslak die niet langdu

rig onder water kan blijven. Ook op plaat

sen waar het grondwater te veel zakt lijkt 

de Zeggekorfslak zich niet te kunnen hand

haven vanwege de te geringe luchtvochtig

heid in de vegetatie. Bovendien slaat dan 
de verruiging toe en worden de zeggen 

verdreven door ruigtesoorten, waarmee de 

Zeggekorfslak definitief verdwijnt. 

Met de nieuwe waarnemingen is duidelijk 

geworden dat het voedselrijk zijn van het 

gebied waarschijnlijk een rol speelt. In 

waterrijke gebieden met intensieve land

bouw in de buurt (zoals ten oosten van de 

Donk in de Alblasserwaard) is de Zegge-

Foto 3. Biotoop van de Zeggekorfslak: weilan

den langs de Croote Achterwaterschap nabij 

de Zijdebrug in Zuid-Holland (ten oosten van 

Alblasserdam) (foto: Adriaan Cmelig Meyling). 
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korfslak (nog) niet aangetroffen. Zélfs niet 

op ogenschijnlijk geschikte locaties met 

veel Moeraszegge, terwijl de soort enkele 

kilometers verderop onder gelijke, maar 

minder eutrofe omstandigheden relatief 

veel is gevonden. 

Wat betreft de gebondenheid aan bepaalde 

soorten grote zeggen zijn de inzichten ook 

enigszins veranderd. In de bronbossen 

komt de Zeggekorfslak alleen voor op 

Moeraszegge, ook als deze slechts ijl aan

wezig is. Voor Zuid-Holland geldt deze 

voorwaarde niet (foto's 2&3). Geverzegge 

(Carex riparia) kan daar ook de rol van pri

maire waardplant vervullen. Wanneer Moe

raszegge of Geverzegge in de vegetatie 

aanwezig is, kan de Zeggekorfslak ook fre

quent worden aangetroffen op Pluimzegge 

(Carex paniCUlata), Scherpe zegge {Carex 

acuta), Liesgras {Clyceria maxima), Riet, 

Grote egelskop [Sparganium erectum), Lis-

dode (Typha latifolia) en Bosbies (Scirpus 

syhaticus). 

Populatiegroottes 
Bij de Inhaalslag staat tot op heden de 

aan- of afwezigheid van de Zeggekorfslak 

in een km-hok centraal. Populatiegroottes 

zijn daarom nog geen onderwerp van 

onderzoek. Toch is het opvallend dat de 

groottes van populaties van locatie tot 

locatie sterk kunnen verschillen. Zo varië

ren de aaneengesloten oppervlakken waar 

Zeggekorfslakken te vinden zijn van circa 

10 tot 500 vierkante meter. Per vierkante 

meter worden doorgaans slechts enkele tot 

hooguit enige tientallen dieren aangetrof

fen, maar er zijn ook plekken waar na lang

durig zoeken maar één exemplaar is waar

genomen. Per waardplant treft men vaak 

niet meer dan enkele exemplaren aan, ter

wijl lang niet op alle planten exemplaren 

worden aangetroffen. Duidelijk is gewor

den dat in strooiselmonsters relatief wei

nig levende exemplaren worden aangetrof

fen ten opzichte van de aantallen die op de 

desbetreffende locatie worden aangetroffen 

op de zeggen. De dieren verblijven duidelijk 

het liefst op de hogere plantendelen van 

de waardplant. Verspreidingsonderzoek 

waarbij naar de Zeggekorfslak op het oog 

wordt gezocht is daarom efficiënter dan 

het nemen van strooiselmonsters; dit in 

tegenstelling tot verspreidingsonderzoek 

naar veel andere soorten landslakken. Gok 

in de winter zijn Zeggekorfslakken te vinden 

op de zeggen. De dieren zijn dan in rusttoe

stand op de verdorde bladeren te vinden. 

Wel is de trefkans kleiner, omdat de popu

latiegrootte in de winter sterk afneemt. 

Foto 4. Biotoop van de Zeggekorfslak: gemaaid zeggenveld (rechts) aan de rand van een Elsen-

broekbos (links) van de Lemselermaten. Op de zegges in het bronbos en in het zeggenveld 

werden kleine aantallen zeggekorfslakken gevonden. Wanneer zegges worden gemaaid en 

afgevoerd, worden ook Zeggekorfslakken afgevoerd en betekent dit een grote afname van de 

populatie. Advies: alleen maaien als verruiging optreedt (foto: Adriaan Gmelig Meyling). 

Trends in het Celeen beekdal 
Het aantal en de omvang van de Neder

landse Zeggekorfslak-populaties wordt 

(nog) niet gemonitord. Voor het Celeendal 

en zijdalen geldt echter met zekerheid dat 

het aantal populaties is afgenomen. In de 

periode 1940-2000 is de soort daar in 

14 km-hokken aangetroffen. De soort is in 

2004 en 2005 echter maar in 7 van die 

14 km-hokken teruggevonden. Op het 

niveau van km-hokken is hier dus sprake 

van een afname van 50 % ten opzichte van 

de periode vóór 2000. De oorzaken van de 

achteruitgang in het Celeenbeekdal zijn 

waarschijnlijk vooral het gevolg van: 

bebouwing, kanaliseren en verlegging van 

de Geleenbeek, ontwatering van moeras

sen en moerasbossen, cultiveren van moe

rasbossen naar landbouwgebied, aanleg 

van industriegebieden, aanleg van 

(snel)wegen, herinrichting voor onder 

meer recreatie, en in het verre verleden 

ook het storten van mijnsteen en kolenslib 

in moerasgebieden. 

Trends in de rest van Nederland 

Voor de rest van Nederland geldt dat in de 

loop van de vorige eeuw diverse bronbos

sen door ontginning zijn verdwenen. Ande

re zijn door onttrekking van water voor 

landbouw of mijnbouw te droog geworden 

(Clerkx et al, 1994). Het is waarschijnlijk 

dat daardoor nooit ontdekte Zeggekorf

slak-populaties zijn verdwenen. De verdro

ging van bronbossen zet zich ook nu nog 

voort, bijvoorbeeld als gevolg van bruin

koolwinning nabij Roermond. Maar ook in 

Overijssel in het Agelerbroek en de Lem

selermaten (foto 4) is duidelijk waar te 

nemen dat verdroging en verruiging zich 

voortzet en dat de Zeggekorfslak nog maar 

op enkele plekjes in slechts kleine aantal

len wordt waargenomen. Het is waar

schijnlijk dat deze populaties vroeger 

(veel) groter zijn geweest. Gesteld kan 

daarom worden dat het voorkomen van de 

Zeggekorfslak in de bronbossen wordt 

bedreigd door vooral verdroging en verrui

ging-

Voor de populaties in de oevers van kana
len in Zuid-Holland geldt waarschijnlijk dat 
deze profiteren van het beheer dat tot doel 
heeft de waterstand zo constant mogelijk 
te houden. Nu de waterkwaliteit de laatste 
jaren verbetert en natuurlijke oevers de 
voorkeur verdienen, kan gesteld worden 
dat daarmee de kansen voor de Zeggekorf
slak zijn toegenomen. 

Beheer 
Gmelig Meyling et al. (2006b) geven een 

samenvattend overzicht van de gebieden 

waar de Zeggekorfslak voorkomt. Per 

gebied wordt tevens aangegeven met 

welke aspecten beheerders rekening moe

ten houden. Samengevat dient vooral in 

moerasbossen de verdroging en verruiging 

te worden tegengegaan. Dit betekent dat 

niet alleen in de moerasbossen zelf maat

regelen moeten worden genomen, maar 

dat grondwateronttrekking in de ruime 

omgeving van deze bossen moet worden 

tegengegaan. Voor locaties waar de soort 

in zeggenvelden voorkomt, geldt dat het 

maaien zoveel mogelijk moet worden 

beperkt en dat ieder jaar zonodig een 
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ander deel en dus nooit jaarlijks het hele 

veld wordt gemaaid. Daarbij geldt dat men 

het beste de verruigde delen kan bemaai-

en. Voor oeverzones met Riet en zegge-

vegetaties waar de Zeggekorfslak voor

komt, geldt dat men niet moet klepelen, 

maar moet maaien op dezelfde manier als 

in zeggenvelden. Vanzelfsprekend is het 

verstevigen van oevers met beton of steen-

stort op plekken waar de Zeggekorfslak 

voorkomt uit den boze. 

Vervolgonderzoek 
De recente waarnemingen van de Zegge

korfslak op de oevers van diverse wateren 

in Zuid-Holland, doen vermoeden dat de 

soort op nog meer plaatsen kan worden 

verwacht. De Inhaalslag is daarom in 2006 

en zal waarschijnlijk ook daarna worden 

voortgezet. Daarnaast is landelijke monito-

ring van de Zeggekorfslak van belang om 

na te gaan of de dalende trends in bron-

bossen zich voortzetten en om de effecten 

van toekomstig toegespitst beheer te kun

nen volgen (Cmelig Meyling et al., 2005). 
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