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5 
raag wil ik iets vertellen 
over hoe je slakken in je 
tuin kunt handhaven en een 

thuis kunt geven zander overlast te 
hebben, maar juist van hun aanwe
zigheid kunt profiteren. Maak ze niet 
dood, laat ze leven: 
Tijden s mijn studie biologic en voor 
mijn promotie heb ik onderzaek ge
daan aan de land - en huisjesslak 
Cepaea nernoralis en gekeken naar de 
variatie in groeisnelheid , zowel onder 
natuu rlijke omstandigheden als in het 
laborat orium . Ik leerde het gedrag 
van deze slak goed kennen : war doen 
ze, wat eten ze, waar zitten ze, enz . 
En tegel ijk stak ik ook het een en 
ander op van andere slakken, zaai s 
naaktslakken . Er valt over slakken 
veel interessants te vertellen, infor
marie die ook voor toepassing in de 
tuin van groo t belang is. 

De slak als bladverteerder 
Onbekend maakt onbernind, zegt 
men wei eens. Dat geldt zeker voor 
slakken, denk ik. Ze zijn de boosdoe
ners in de ruin, lijkt het wel. Ze eten 
allerlei planten op in de sier- en 
moestuin.vooral de Hosta wordt dik
wijls genoemd. 
We vergeten dat slakken jui st heel 

nuttig zijn in de ruin, niet aileen als 
voedsel voor natuurlij ke vija nden, 
maar vooral ook als bladverteerders. 
Ze eten namelijk naast algen (sornrni
ge slakken ook dierlijke resten en 
huisjesslakken ook kalk vcor hun 
huisje) voora l graag halfvergaan 
blad. Ais je ze de keus geeft eten ze 
dit blad veeI liever dan gave, jonge 
bladen of blad met dikke ce lwanden 
zea ls van de Hosta. Maar als dit blad 
er niet ligt, zullen ze vast de levende 
planten aanvreten. Of staan de aange
vreren Hosta's soms verkeerd. in 
ieder geval te droog? Het blad ver
welkt dan snel en is zo aantrekkelij k 
voor de slakken. 
Via hun uitscheidingsprodukten (fae
ces) zargen de slakken ervoo r dat de 
voedingsstoffe n uit de planten (bla
deren ) weer terugkeren in de grond. 
Daarvan profiteren de planten het 
volgend groeiseizoen weer en wij 
ook. We hoeven minder te bernesten, 
dus rninder werk, minder kosten... 

Meer blad in de tuin 
Dit betekent dat we jui st slakken in 
onze ruin moeten toelaten als blad
verteerders. Het is dan ook zaak voor 
voldoende verterend blad te zorgen. 
Dus geen najaarsschoonmaak en ook 

geen echte voorjaarsschoonmaak, 
waarbij al het blad wordt wegge
harkt. In de herfst verzamel ik zelfs 
extra blad van onze straatbomen (es
dooms) om dar tussen de planten uit 
te strooien. Ik houd zeIfs nog wat 

blad in vooorraad om als het blad 
verteerd is of weggewaaid nog voor 
aanvulling te kunnen zorgen . Zo ' n 
bladlaag is natuurlijk ook goed om 
plant en dier te bescherm en tegen de 
winterse kou. 
In het voorj aa r snoe i ik de dode sten
gels van de vaste planten weg, die ik 
voor een groot deel versnipper voor 
vertering (holle stengels bundel ik en 
hang ze op als insektenhotel ). En al 
het blad (dat al aan het verteren is) 
laat ik voor het grootste deel gewoo n 
in de ruin liggen. Deze voedselbron 
voor de slakken bedekt bovendien de 
grond, zodat deze niet uitdroogt . 
Dar is niet aileen belangrijk voor de 
planten (en voor onszelf want we 
hoeven minder te sproeien), maar 
ook voor de dieren die op en in de 
grond leven. Oak zij hebben vocht 
nodig voor de groei. Ais je zo tuiniert 
geef je de slakken een goed thuis met 
een overdaad aan voedsel en vocht, 
waardoor ze geen overlast geven en 
voedse l terugbren gen in de grond. 
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Geen slakkenplaag 
Voor een teveel aan slakken hoeven 
we niet bang te zijn. Er zijn veel 
natuurlijke vijanden boven, maar ook 
onder her blad en in de grond, zoals 
bepaalde loopkevers, nematoden (aal
tj es), bakterien en schirnme ls, die 
zowel de eieren als de slakken zelf 
eten of aantasten. Omdat vele tuiniers 
nog zonder die bedekkende bladlaag 
tuinieren. moeten ze de parasiterende 
aaltje s kopen, terwijl ze van nature in 
de grond zitten als je de grond maar 
goed beschermt ! De fabrikanten vin
den her prima en verkopen graag... 

Wonen onder een blad 
Ais je toch slakken op een blad aan
treft, betekent dat nog niet dat ze 
ervan eten. Ze kunnen er de algen 
van atgrazen, er gewoo n op uitrusten 
(huisjesslakken) of er een voehtig 
plekje in zoeken (naaktslakken). 
Maar als ze de keus hebben, zitten ze 
toeh liever onder een voehtig verte
rend blad, waar ze ook geboren zijn 
uit eitjes in de grond. Til maar eens 
het oudste onderste blad van bijvoor
beeld vingerhoedskr uid op. Zo' n 
heerl ijk groot blad zorgt ervoor dar 
de grond niet uitdroogt en vormt een 
prima thuis voor vele soorten diertjes 

als pissebedden, regenworrnen, dui
zendpoten en slakken, die allernaal 
her blad beetj e voor beetje opso upe
ren en zo een nuttige bijdrage aan de 
kringJoop leveren. 

Natuurlijke stadstuin 
Zelf profiteer ik al rneer dan 15 jaar 
van deze kennis in onze natuurl ijke 
stadstuin met veJe biotopen, droog, 
nat. lieht en donker. Het is een eldo
rado voor vele soorten planten en het 
wemelt van de natuurlij ke dieren, 
klein en gree t, De hosta's worden 
niet aangevreten. WeI ligt er overal 
dood en halfverteerd blad tussen de 
planten, ook op de aarde in de potten, 

. waarin ook de hosta's ongehavend 
groot worden. En in de loop van het 
groeiseizoen valt her blad niet meer 
op tussen de planten. 
Ondanks de vele vogels en kikkers 
en aile natuurlijke vija nden in en op 
de grand tussen en onder het blad, 
zitten er gelukkig genoeg slakken 
(huisjes- en naaktslakken) in onze 
tuin. Ze zitten ook onder het deksel 
van de GFT-bak. meegekomen met 
snoeiafva J. U zult het misschien niet 
geloven, maar al deze slakken zetten 
we met zorg terug in de ruin: goed 
voor her uatuurl ijk evenwicht, voor 

de noodzakelijke voedselkringloop in 
de ruin! 

Hopel ijk hebben de vele tuin iers war 
aan deze plant- en diervriendelij ke 
tip: blad op de grond tussen de plan
ten laten liggen als huis voor vele 
diere n. Hierdoor heb je geen over last. 
maar jui st veel plezier van alles war 
leeft aan plant en dier - zelfs van de 
slak -, van her natuurlijke evenwicht 
in je tuin en daardoor ontstane vreug
devolle harrnonie tussen natuur en 
mens. Je werkt met de natuur mee en 
draagt een sreentje bij aan het behoud 
van de natuur! 
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