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Voorwoord. 
 
 
In uw handen heeft u alweer de veertiende uitgave van het jaarverslag van de Schelpenwerkgroep Delfzijl. 
De werkavonden werden goed bezocht, de excursies iets minder doordat of het weer tegenzat of doordat het 
deelnemeraantal minder was dan normaal. 
 
In dit jaarverslag weer een verscheidenheid aan artikelen, er werd door de leden ver weg verzameld (o.a., 
Lanzarote, Duitsland), maar ook dichtbij huis werd er genoeg waargenomen en verzameld. 
 
Achter het verslag is zoals gebruikelijk een overzicht van de werkavonden en het excursie programma 
opgenomen. Aanvullende suggesties voor excursies zijn altijd welkom. Mogelijk wordt één van de excursies 
gecombineerd met de najaarsvergadering van de Nederlandse Malacologische Vereniging die samen met de 
werkgroep wordt georganiseerd. 
 
Het ledenaantal is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Vermeldenswaardig was de aanwezigheid van de 
werkgroep met een kleine stand op de schelpenbeurs in Rotterdam. Er was een duidelijke belangstelling voor 
onze activiteiten en de jaarverslagen die ter inzage lagen. Het leverde tevens een aantal nieuwe contacten op. 
 
We hopen dat u veel leesplezier heeft aan dit jaarverslag. 
 
 
Schelpenwerkgroep Delfzijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de volgende organisaties of werkgroepen is een exemplaar van het verslag gezonden: 

- Nederlandse Malacologische Vereniging te Amsterdam 
- Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam 
- Naturalis te Leiden 
- Natuurmuseum te Leeuwarden 
- De Friese schelpenwerkgroep te Leeuwarden 
- Conchological Society of Southern Africa, Southern Natal Group, Port Edward, Zuid Afrika 
- Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel 
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LANZAROTE 
 

door 
 

R.E. Reuselaars 
 

In december bezocht ik samen met Aad van der Sman en Anneke Aarssen Lanzarote. Gedurende ons verblijf 
van twee weken werd niet alleen naar schelpen gezocht. We bezochten onder andere het nationaal park 
Timanfaya, diverse plaatsjes, enkele (folklore)markten en genoten bijzonder van het weer. In deze periode 
varieerde de temperatuur overdag van 22 tot 26 graden, zeer aangenaam zo midden december. Kanttekening 
hierbij vormt dat er gedurende twee dagen een stevige, frisse wind stond en fikse regenbuien. Dit betrof een 
staartje van het noodweer op Gran Canaria. 
 
Vanuit onze appartementen in Puerto del Carmen aan de zuidoost zijde van Lanzarote bezochten we 16 
locaties. Enkele bezochten we twee of drie maal. 
 
In het oosten verzamelden we bij Piedras de Cima (4, zie foto) op een rotsplateau bij laag water wat 
Nassarius pfeifferi, Monodonta edulis en Gibbula spurca. Verder vonden we hier niet veel. Een paar 
kilometer noordelijker bij Punta Lima (5) troffen we 
een geschiktere verzamelplaats aan. Op het strand 
vonden we Spirula spirula en enkele Janthina 
janthina. Bij laag water werden stenen gekeerd, en 
met succes. We troffen onder andere Conus 
desidiosus, Epitonium lamellosum, Luria lurida, 
Lepidopleurus algesirensis, Pinna rudis en vele 
kleine soorten aan. Op het strand van Playa Honda 
(6) werd niet veel gevonden, afgezien van de vele 
Spirula spirula. Ook in de omgeving van Arrecife 
(7) vonden we niet veel. Playa Quemada (3) was een 
geschiktere plaats. Op het kiezelstrand van dit 
voormalig vissersdorpje troffen we een aantal dode 
Aplysia´s aan, een half vergane hond, het complete 
skelet van een geit en … schelpen! Hier werden naast Thais haemastoma de eerste Mitra nigra, Strigatella 
zebrina en Nitidella ocellata verzameld. Afgezien van Playa Quemada viel de oost en zuidoostkant ons wat 
tegen. 
 
Aan de zuidkant van Lanzarote bezochten we Playa del Pozo (2), Playa Papagayo (geen schelpen), en Playa 
Blanca (1). We vonden hier voornamelijk Littorina striata en Monodonta striata. In de haven van Playa 
Blanca haalde Aad een Tonna maculosa uit een visfuik. Een teleurstellend resultaat voor het zuidelijke deel. 
 
In het noorden bezochten we Punta de Mujeres (8) en twee locaties ten zuidoosten van Orzola (9 en 10), Bij 
Punta de Mujeres vonden we vrijwel niets. De andere twee locaties leverde gelukkig een rijkere oogst op. Zo 
vonden we Spirula spirula, Janthina janthina en Gibbula spurca. Ongeveer twee kilometer van Orzola 

troffen we op het strand een gruisbank aan waarin we 
Auriculinella erosa, Barleeia unifasciata, Truncatella 
subcylindrica, Berthella aurantiaca, Ctena decussata, 
Cardita calyculata en Irus irus aantroffen. 
 
Aan de westzijde bezochten we El Golfo (16, foto 
links) en iets meer naar het noordwesten Baja Mares 
(15) en La Santa (14). El Golfo is een oude 
vulkaankrater die voor de helft in zee ligt. Op de rotsen 
en rotsplateaus troffen we wederom Littorina striata 
en Monodonta edulis aan samen met Patella piperita. 
Bij La Santa bezochten we een hoopvol uitziend 
getijde gebied, maar dat viel na enig speurwerk tegen. 
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We vonden hier wel enkele levende exemplaren van Lasea rubra onder stenen in het littoraal. Het 
vissersplaatsje Baja Mares is niet eenvoudig te vinden. Het staat namelijk niet op alle kaarten aangegeven. Er 
loopt een smal en goed geasfalteerde weg naar dit afgelegen dorpje toe. Onderweg waan je je bijna op de 
maan door het kale lavalandschap. Het laatste stukje moesten we lopend afdalen naar het dorpje aangezien er 
vrijwel geen parkeergelegenheid is. Maar het was de 
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moeite waard. Ondanks dat hier geen strand of goed  bereikbare rotspartijen in het littoraal zijn, werd achter 
de rotsbariere, waarop de zee lustig losbeukte, poelen met interessant schelpenmateriaal aangetroffen. Al 
snel vonden we hier Luria lurida, Erosaria spurca, Calliostoma zizphinum, Haliotis coccinea, Philippia 
hybrida en Perna perna. Van het kleinere materiaal werd een zak gevuld om thuis uit te zoeken. Hierin 
werden onder andere aangetroffen Chauvetia decorata, Chauvetia turritellata, Cingula albugo, Lepeta fulva, 
Macromphalus abylensis, Manzonia boogi lanzarottii, Mathilda gemmulata, Raphitoma concinna en 

Raphitoma atropurpurea. 
 
In het noordwesten bezochten we Playa de Famara 
(11), La Caleta de Famara (12) en El Bajo Piedra 
Pietra (13, zie foto links). Op het strand van Famara 
troffen we  allen enkele Gibbula spurca. Bij het 
haventje van La Caleta de Famara vonden we bij laag 
water op de rotsen Gibbula spurca, Monodonta edulis, 
Monodonta striata, Littorina striata, Thais 
haemastona en Pedipus afer. Iets meer naar het westen 
bij El Bajo Piedra Pietra troffen we een gunstig gebied 
aan. Deze plek bezochten we meerdere malen. Op het 
strand lag een behoorlijke hoeveelheid gruis. Er 

werden een monster van de verschillende gruisbankjes genomen waarin thuis leuke soorten werden 
gevonden zoals Lamellaria perspicua, Alvania watsoni, Berthella plumula, Chauvetia decorata, Chrysallida 
doliolum, Cingula jansseni, Cingula albugo, Cingula basteriae, Epitonium algerianum, Paludinella littorina, 
Pisinna glabrata en Tylodina perversa. Bij laag water valt een groot gedeelte droog waardoor goed kon 
worden verzameld in de rotspoelen. We vonden onder andere levend aangespoelde Pinna rudis (losgewoeld 
door het slechte weer gedurende twee dagen?) en onder keien en in rotspoelen Jujubinus striata, 
Acanthochiton fascicularis, Clanculus bertheloti,  Erosaria spurca, Epitonium lamellosa, Opalia crenata, 
Conus desidiosus en nog veel meer. Dit was ook de enige plek waar we hebben gesnorkeld. Zo vonden we 
enkele Chiton canariensis en Lepidopleurus 
algesirensis.  Haliotis coccinea zagen we bij 
tientallen onder de stenen, maar omdat er genoeg 
verse exemplaren onder de stenen lagen lieten we 
deze ongemoeid. Opvallend was hier het grote 
aantal zeehazen van groot tot klein dat in de poelen 
aanwezig was. Enkele exemplaren redde we van 
een gewisse dood door ze van de drooggevallen 
delen in het water terug te zetten. In een enkel 
geval werden we als dank nog eens beloond met 
een mooie paarse wolk (zie foto).  
 
Al met al kunnen we terug zien op een zeer geslaagde reis. Veel nieuwe soorten kon aan onze collecties 
worden toegevoegd. De bijgevoegde soortenlijst geeft een indruk van de soorten die we hebben gevonden. In 
een aantal gevallen gaat het om een voorlopige determinatie. Enerzijds omdat de beschikbare determinatie-
werken niet volledig toereikend zijn en anderzijds omdat we niet over voldoende vergelijkingsmateriaal 
beschikken. Voor bevestiging van een aantal determinaties of determinatie van soorten die we nog niet op 
naam konden brengen is inmiddels hulp ingeschakeld. Bij het ter perse gaan van dit artikel waren deze 
werkzaamheden nog niet afgerond. 
 
Literatuurverwijzing: 
Cachia, C. e.a., 2001, The marine mollusca of the Maltese islands, part three: prosobranchia. 
Dell'Angelo, B. & Smriglio, C., 2001, Living Chitons from the Mediterranean Sea. 
Giannuzzi-Savelli, R. e.a., 1997, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, volume 1. 
Giannuzzi-Savelli, R. e.a., 1996, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, volume 2. 
Giannuzzi-Savelli, R. e.a., 1999, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, volume 3. 
Macedo, M.C.C., e.a., 1999, Conchas Marinhas de Portugal (Seashells of Portugal). 
Moolenbeek, R.G. & Faber, M.J., 1986, A new micromollusc from the Canary Islands, Basteria, vol. 50, 4-6. 
Moolenbeek, R.G. & Faber, M.J., 1987, The Macaronesian species of the genus Manzonia (Gastropoda: Rissoidae) part II, De Kreukel, jrg 23, no. 2-3. 
Nordsieck, F., 1972, Die Europäischen Meeresschnecken.  
Nordsieck, F., 1977, The Turridae of the European Seas.  
Poppe, G.T. & Goto, Y., 1991, European seashells, volume 1.  
Poppe, G.T. & Goto, Y., 1993, European seashells, volume 2.  
Rodriguez, R.G. & Sanchez, J.M, 1997, Moluscos Bivalvos de Canarias.  
Verduin, A., 1984, On the taxanomy of some recent European marine species of the genus Cingula, Basteria, vol. 48, 1-3. 
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Enkele tijdens de reis gefotografeerde weekdieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acanthochiton fascicularis Chiton canariensis 
 

 
Conus desidiosus  Jujubinus striatus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nassarius pfeifferi Patella piperita 
 

 
Lepidopleurus algesirensis Littorina striata
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Voorlopige soortenlijst (zie opmerkingen) 
Familie Soort Vindplaats 
Acanthochitonidae Acanthochiton fascicularis (Linnaeus, 1767) 13 
Acmaeidae Acmaea virginea (O.F. Müller, 1776) 13, 15 
Aplysiidae Aplysia (Aplysia) dactylomela Rang, 1828 3 
 Aplysia (Varria) fasciata Poiret, 1789 3 
Architectonicidae Philippia hybrida (Linnaeus, 1758) 13, 15 
Arcidae Striarca lactea (Linnaeus, 1758) 4, 13 
Assimineidae Paludinella littorina (Velle Chiaje, 1828) 13 
Atyidae Haminoea orbignyana (Férrussac, 1822) 13 
Buccinidae Cantharus assimilis (Reeve, 1846) 5 
 Cantharus variegatus (Gray, 1839) 13 
 Chauvetia (Chauvetia) decorata Monterosato, 1889 13, 15 
 Chauvetia (Chauvetia) minima Montagu, 1803 13 
 Chauvetia (Donavaniella) turritellata (Deshayes, 1835) 13, 15 
Cardiidae Parvicardium scabrum (Philippi, 1844) 13 
Carditidae Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) 5, 10, 13, 15 
Cerithiidae Bittium incile Watson, 1897 13 
 Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) 15 
 Cerithium rupestre Risso, 1826 13, 15 
Cerithiopsidae Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) 13 
Chitonidae Chiton (Rhyssoplax) canariensis d'Orbigny, 1834 13 
Columbellidae Astyrix rosacea (Gould, 1840) 13 
 Columbella rustica (Linnaeus, 1758) 3, 5, 13 
 Mitrella minor (Scacchi, 1836) 13 
 Nitidella ocellata (Gmelin, 1791) 3, 5, 13, 15 
Conidae Conus desidiosus A. Adams, 1854 5, 13 
Costellariidae Strigatella zebrina (d'Orbigny, 1839) 3, 5, 13 
Cypraeidae Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) 13, 15 
 Luria lurida lurida (Linnaeus, 1758) 15 
Ellobiidae Auriculinella (Leuconia) erosa (Jeffreys, 1883) 10 
 Pedipus afer (Gmelin, 1857) 12, 13 
 Pseudomelampus sp. 13 
Epitoniidae Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866) 13 
 Epitonium lamellosa (Lamarck, 1822) 1, 5, 13 
 Opalia (Dentiscala) crenata (Linnaeus, 1758) 13 
Eulimidae Parvioris anderswareni Van Aartsen & Gianuzzi-Savelli, 1991 13 
 Vitreolina philippi (Rayneval & Ponzi, 1854) 13 
Fasciolariidae Sinistralia maroccensis (Gmelin, 1791) 3 
Fissurellidae Diodora gibberula (Lamarck, 1822) 10, 13, 15 
Fossaridae Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758) 13 
Haliotidae Haliotis coccinea Reeve, 1846 3, 4, 13, 15 
Janthinidae Janthina janthina (Linnaeus, 1758) 10, 13 
Lamellariidae Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) 13 
Lasaeidae Lasea rubra (Montagu, 1803) 3, 14, 15 
Lepetidae Lepeta fulva (O.F. Müller, 1776) 13, 15 
Leptochitonidae Lepidopleurus (Leptochiton) algesirensis (Capellini, 1859) 5, 13 
Limopsidae Limopsis minuta (Philippi, 1836) 13 
Littorinidae Littorina neritoides (Linnaeus, 1758) 14 
 Littorina striata (King, 1832) 2, 12, 16 
Lucinidae Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) 10, 13 
Marginellidae Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) 13, 15 
Mathildidae Mathilda gemmulata Semper, 1865 13, 15 
Mitridae Mitra nigra (Pallary, 1912) 3, 13 
Muricidae Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826) 13 
Mytilidae Lithophaga (Myoforceps) aristata (Dillwyn, 1817 ex Solander ms.) 13 
 Perna perna (Linnaeus, 1758) 15 
 Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815) 13 
Nassaridae Nassarius incrassatus (Ström, 1768) 13 
 Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844) 3, 4, 13 
Naticidae Natica variabilis Récluz in Reeve, 1855 3 
 Polinices lacteus (Guilding, 1834) 1 
Omalogyridae Omalogyra atomus (Philippi, 1841) 13 
Patellidae Patella (Patella) candei candei (d'Orbigny, 1840) 15 
 Patella (Patella) candei crenata (d'Orbigny, 1840) 13 
 Patella (Patella) piperita piperita Gould, 1846 13, 16 
Pinnidae Pinna rudis Linnaeus, 1758 13 
Planaxidae Planaxis lineatus (Da Costa, 1778) 13 
Pleurobranchidae Berthella aurantiaca (Risso, 1818) 10 
 Berthella plumula (Montagu, 1803) 13 
Pyramidellidae Chrysallida doliolum (Philippi, 1844) 13 
 Chrysallida dollfusi ? (Kobelt, 1903) 13 
 Odostomia turriculata Hedley, 1844 13 
Retusidae Retusa truncatula (Bruguière, 1792) 13 
Rissoidae Alvania (Alvania) cancellina ? (Locard, 1892) 13, 15 
 Alvania (Alvania) parvula ? (Jeffreys, 1884) 13 
 Alvania (Alvania) subareolata (Monterosato, 1869) 13 
 Alvania (Alvania) watsoni (Schwartz, 1873) 13 
 Alvania (Alvaniella) canariensis ? (d'Orbigny, 1837) 13 
 Alvania (Alvaniella) scabra (Philippi, 1844) 13 
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Familie Soort Vindplaats 
 Barleeia unifasciata (Montagu, 1803) 10, 13 
 Cingula (Cingula) jansseni Verduin, A. 1984 13 
 Cingula albugo (Watson, 1873) 13, 15 
 Cingula basteriae Moolenbeek & Faber, 1986 13 
 Crisilla semistriata (Montagu, 1808) 13 
 Manzonia (Manzonia) boogi lanzarottii Moolenbeek & Faber, 1987 13, 15 
 Manzonia (Manzonia) madeirensis Moolenbeek & Faber, 1987 13 
 Manzonia (Manzonia) overdiepi van Aartsen, 1983 13 
 Manzonia (manzonia) pelorum Moolenbeek & Faber, 1987 13 
 Onoba josae Moolenbeek & Hoenselaar, 1987 3 
 Onoba semicostata (Montagu, 1803) 13 
 Pisinna glabrata (Von Muehlfeldt, 1824) 13 
 Rissoa (Apicularia) lia (Monterosato, 1884 ex Benoit ms.) 3, 13, 15 
 Rissoa guerini Récluz, 1843 13, 15 
 Setia bruggeni (Verduin, 1984) 13 
 Zebina vitrea A. Adams, 1854 13 
Spirulidae Spirula spirula (Linnaeus, 1758) 6, 10 
Thaididae Thais haemastoma (Linnaeus, 1767) 3, 4, 12 
Tricoliidae Tricolia pullus pullus (Linnaeus, 1758) 13, 15 
Trimusculidae Trimusculus mamillaris (Linnaeus, 1758) 13, 15 
Triphoridae Metaxia metaxae (Delle Chiaje, 1828) 13 
Triviidae Trivia (Trivia) monacha (Da Costa, 1778) 13 
 Trivia (Trivia) candidula (Gaskoin, 1836) 15 
Trochidae Calliostoma zizphinum zizphinum (Linnaeus, 1758) 15 
 Clanculus bertheloti (d'Orbigny, 1839) 3, 13 
 Gibbula spurca (Gould, 1856) 5, 12 
 Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 13, 15 
 Jujubinus striatus striatus (Linnaeus, 1758) 13 
 Osilinus (Monodonta) atrata (Wood, 1828) 4, 12 
 Osilinus (Monodonta) edulis (Lowe, 1842) 2, 4, 12, 16 
Truncatellidae Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) 10, 13 
Turridae Bela oceanica (Locard, 1897) 13 
 Mangelia (Cythara) vauquelini (Payraudeau, 1826) 3, 13, 15 
 Mangelia tenuicostata ? (Brugnone, 1868) 13 
 Mangiliella multilineolata (Deshayes, 1835) 13 
 Mitrolumna crenipicta (Dautzeberg, 1889) 13 
 Raphitoma (Leufroyia) concinna (Scacchi, 1836) 13, 15 
 Raphitoma (Philbertia) atropurpurea Locard & Caziot, 1898 13, 15 
 Raphitoma (Philbertia) purpurea (Montagu, 1808) 13 
Tylodinidae Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 13 
Vanikoridae Macromphalus abylensis Warén & Bouchet, 1988 13, 15 
Veneridae Irus (Irus) irus (Linnaeus, 1758) 7, 10, 13 
 Paphia (Politapes) aurea Gmelin, 1791 7 
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Sphaerium rivicola levend in Drenthe 
 

door 
 

D. Baron 
 
Het klinkt raar, maar als ik geen paardenmest had gehaald, had ik ze niet gevonden. 
 
Door toeval vond ik in maart 2002 een aantal lege doubletten van Sphaerium rivicola op de walkant van het 
Voorste Diep te Bronnegerveen. Een week later ben ik teruggegaan naar deze plek en heb met schepnet met 
moeite enige levende juvenielen gevonden. Henk Jan bevestigde de determinatie en hij vertelde dat dit nu de 
enige bekende plek in Drenthe is waar de soort levend voorkomt. Hij wilde zelf ook naar deze plek en op 
zondag 7 april 2002 zijn we samen naar het Voorste Diep gegaan. Op de eerste vindplaats (locatie 1a, AC 
251,8/552,6) vonden we weer met moeite enkele juveniele S.rivicola. Stroomopwaarts troffen we een verval 
vanuit het kanaal Buinen-Schoonoord aan, met na ongeveer dertig meter een tweede verval (locatie 1b, AC 
251,8/552,3). Voor het tweede verval vonden we al snel grote aantallen volwassen exemplaren van S.rivicola 
tussen de wortels van waterplanten. Onder stenen zaten grote aantallen Viviparus viviparus. 
We hebben ons niet beperkt tot het water en zijn ook op het land naar slakken gaan zoeken. 
In een drooggevallen sloot in het bouwland en in de slootwal (locatie 1c, AC 251/552) vonden we o.a. 
Zonitoides nitidus en Galba trunculata.  
 
Onze tweede locatie was ook bij het Voorste Diep, anderhalve kilometer stroomafwaarts bij een stuw. Boven 
de stuw (locatie 2a, AC 252,1/553,9) vonden we wat kleine zoetwaterslakken, onder de stuw (locatie 2b, AC 
252,1/553,9) vonden we Unio Pictorum en vele dode kikkers. Een paar vissers vertelden ons dat bij de 
fietsbrug in Annerveensche kanaal "zulke grote mosselen"  zitten, hierbij de handen zo'n twintig centimeter 
van elkaar houdend. (Visserslatijn?!). 
 
Vlakbij, in een drooggevallen sloot (locatie 2c, AC 252,0/553,9), vonden we o.a. Radix ovata en in het bosje 
(locatie 2d, AC 252,0/553,9) naast het water een leeg huisje van Vitrina pellucida. Hierna zijn we naar het 
Drouwenerzand gereden en hebben een stukje bos doorzocht (locatie 3, AC 251,3/553,5). Onder tuinafval 
vonden we Euconulus fulvus en Cochlicopa lubrica. 
 
Onze laatste locatie (locatie 4, AC 248,6/548,1) was tussen Borger en Westdorp. In het kanaal Buinen-
Schoonoord hebben we gedregd, maar de bodem lag vol eikenblad. Langs de kant vonden we op 
waterplanten o.a. Physa fontinalis en Acroloxus lacustris. Een sloot vlakbij leverde nog een Oxychilus 
alliarius op.  
Alle resultaten zijn samengevoegd in de tabel op de volgende bladzijde. 
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Soort Locaties 
 1 2 3 4 
Landslakken a b c a b c d   
Aegopinella nitidula        X  
Arion intermedius   X    X   
Arion rufus   X       
Arion subfuscus   X       
Cepaea nemoralis   X    X �  
Cochlicopa cf repentina (lubrica?)        X  
Deroceras reticulatum   X       
Euconulus fulvus        X  
Limax maximus        X  
Nesovitrea hammonis        X  
Oxychilus alliarius   X    X X X 
Succinea putris X      X   
Succinea sp        X  
Trichia hispida   X    X   
Vallonia exentrica        X  
Vitrina pellucida       �   
Zonitides nitidus   X    X   
Zoetwatermollusken          
Acroloxus lacustris         X 
Anisus vortex  X        
Anodonta anatina X    X     
Bathyomphalus contortus       X    
Bithynia leachii         X 
Bithynia tentaculata  X  X     X 
Galba truncatula   X       
Physa fontinalis         X 
Pisidium supinum  X X        
Radix ovata      X    
Sphaerium corneum X X  X      
Sphaerium rivicola X X        
Stagnicola palustris sl       X    
Unio pictorum     X     
Valvata piscinalis    X     X 
Viviparus viviparus  X        
X = levend  
� = dood  
 

Dit artikel is tevens gepubliceerd in het correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 
Spirula no. 330 (2003) op pagina 6. 
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Excursie in Midden-Groningen 
 

door 

F. Zandvoort 
 
Op zaterdag 27 april 2002 zijn we met een aantal leden naar het gebied rondom Slochteren (ook wel 
Woldstreek genoemd) afgereisd voor een inventarisatie van een aantal veelbelovende natuurgebiedjes. Dit 
waren achtereenvolgens het Slochterbos (een oud park in Engelse stijl achter de Fraelemaborg), de 
Baggerputten (petgaten in jong loofbos), de Slochter AE (een restant van de rivier de Fivel) en tenslotte het 
afwateringskanaal van Duurswold bij Steendam (maar dat vooral voor de zoetwaternerieten). 
 
Het Slochterbos 
De dag begon regenachtig, geen slecht slakkenweer, maar voor een brildrager als ik niet altijd handig. Later 
werd het steeds droger en zonniger. Het Slochterbos was vooral interessant door de vele soorten 
naaktslakken. Bijzonder mooi vond ik de Lehmannia marginata, meerdere mooie grote doorschijnende 
exemplaren op natgeregende boomstammen. Schelpdragende soorten waren met slechts vijf soorten 
vertegenwoordigd. Ook meegenomen strooisel (Jos en ondergetekende) leverde ondanks de gevarieerde 
biotoop niets extra’s op. 
 
De Baggerputten 
We zijn nauwelijks de Baggerputten in geweest. We bleven direct bij de parkeerplaats van de visvereniging 
hangen alwaar vooral de grond tussen de knotwilgen werd geïnspecteerd (en de knotwilgen zelf natuurlijk, je 
weet maar nooit…) en de eerste kleinste plas. De grote plas direct daarachter leverde hoegenaamd niets op, 
maar de kleine plas liet een grote variatie aan minibiotoopjes zien en was erg soortenrijk. We vonden in 
totaal 26 soorten op dit kleine stukje land en water. Aangezien dit gebied nog veel groter is, met vele 
verschillende biotopen, zullen we hier zeker nog een keer vaker zoeken. 
 
Slochter Ae 
Het volgende gebied was de kronkelende loop van de Slochter Ae, deze is over vrijwel de gehele lengte 
dichtbegroeid met Krabbescheer, een teken dat het schoon water is. Dit gebied is extra interessant omdat het 
onderdeel is van een groot natuurontwikkelingsplan van ca. 1800 ha. Vanaf dit gebied tot en met het 
Schildmeer wordt een ca. 17 km lang en enkele kilometers breed gebied tot natuurgebied omgevormd, 
waarbij ook speciaal met de unieke fauna en flora van de Slochter Ae rekening wordt gehouden. Hier vonden 
wij ook een interessante fauna, klapstuk was de geelvlekslak Marstoniopsis scholtzii. Het jonge loofbos 
direct naast de Slochter Ae was niet erg soortenrijk. Dit bos zal in het kader van de natuurontwikkeling onder 
water gezet worden door de tussenliggende dijk op meerdere plaatsen door te steken. Ik ben benieuwd wat 
een dergelijke ingreep voor invloed heeft op de slakkenfauna. De Slochter Ae is zoals gezegd een oud restant 
van de Fivel. De Fivel was zo’n tweeduizend jaar geleden een belangrijke rivier met een groot estuarium op 
de plaats waar nu het Hoogeland ligt. Westelijk van de huidige Eemshaven kwam hij in zee. Er zijn 
verschillende restanten hiervan in het landschap terug te vinden. 
 
Afwateringskanaal van Duurswold 
Een deel van de groep moest na de Slochter Ae helaas huiswaarts keren, maar Robert, Henk-Jan en 
ondergetekende zijn nog naar Steendam aan de oostkant van het Schildmeer gegaan. Vond ik een jaar eerder 
nog slechts een enkele Theodoxus, onder de losse stenen van de beschoeiing op de zuidoever van het kanaal 
zat het nu vol met zoetwaternerieten. In tegenstelling tot de IJsselmeer-oever waar deze soort lijkt af te 
nemen, zien we hier een sterke toename. Of is dit de positieve invloed van de steenstort die men als 
ecologisch vriendelijke oever heeft aangebracht? We zullen het in de gaten blijven houden. 
 
Deze excursie was bijzonder geslaagd met leuke vondsten en mooie natuur. Alle vondsten (42 soorten) zijn 
gemeld aan het ANM. 
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Lijst met soorten 

Vindplaatsen: 
1 Slochterbos, diverse plaatsen in het bos (AC 250/581).  
2 Baggerputten, bodem onder knotwilgen en plasje direct daarachter  

(AC 249.5/580.2). 
3 Slochter Ae bij Woudbloem (AC 245.9/581.25). 
4 Afwateringskanaal van Duurswold bij brug Steendam (AC 252.1/588.5). 
 
 
Soort 1 2 3 4 
Carychium tridentatum  X   
Oxyloma elegans  X   

Succinea oblonga  X   
Succinea putris  X   
Cochlicopa lubrica  X   
Punctum pygmaeum X X   
Discus rotundatus X X   
Arion circumscriptus s.l.  X   
Arion hortensis s.l. X    
Arion intermedius X    
Arion ater rufus X X   
Arion subfuscus X    
Vitrina pellucida  X   
Vitrea crystallina  X   
Nesovitrea hammonis X    
Oxychilus cellarius  X   
Oxychilus alliarius X    
Zonitoides nitidus  X   
Lehmannia marginata X    
Limax maximus X X   
Deroceras laeve s.l. X    
Deroceras reticularis X    
Euconulus fulvus X    
Trichia hispida  X   
Arianta arbustorum  X X  
Cepaea nemoralis  X   
     
Theodoxus fluviatilis    X 
Marstoniopsis scholtzi   X  
Bithynia leachii  X X  
Bithynia tentaculata  X  X 
Acroloxus lacustris   X  
Radix ovata s.l.    X 
Physa fontinalis   X  
Anisus vortex  X   
Bathyomphalus contortus  X   
Gyraulus albus  X   
Planorbis carinatus  X   
Segmentina nitida  X   
Planorbarius corneus X    
Dreissena polymorpha    X 
Pisidium milium  X   
Sphaerium corneum  X X  
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GROSS PAMPAU 
 

door 
 

R.E. Reuselaars 
 

De afgelopen jaren hebben met de schelpenwerkgroep of met individuele excursies enkele malen de 
kleigroeve bij het plaatsje Gross Pampau (circa 30 kilometer ten zuidoosten van Hamburg, Duitsland) 
bezocht. In deze groeve wordt sinds 1985 klei gewonnen voor de steenfabriek. Het verzamelen wordt door 
de eigenaar van de groeve toegestaan mits er bepaalde regels in acht worden genomen.  
 
In deze groeve zijn fossielen uit het boven Langenfeldium (Mioceen, iets ouder dan de fauna van Miste) 

verspreid in de klei aan te treffen. De 
verzamelomstandigheden zijn moeilijk 
en zeer wisselend. Doordat er 
voortdurend wordt gegraven kun je er de 
ene keer goed bij, een paar maanden later 
kan de toestand totaal zijn veranderd. En 
in het geval dat je er goed bij kunt, dan 
nog is het een hele toer om gedurende 
een dag een redelijke hoeveelheid 
mollusken te kunnen verzamelen. 
Allereerst moet je een stuk zien te vinden 
waarin duidelijk sporen van schelp of 
andere kalkfragmenten aanwezig is. Een 
voorname gids daarin kan de veelvuldig 
voorkomende Dentalium badense zijn 
die in grote aantallen voorkomt. Eenmaal 
een dergelijke plek gevonden, dan kan 

vrijwel uitsluitend met een steekmes (kleine) brokjes van de harde kleiwand worden gehaald en op fossielen 
worden geinspecteerd. De meeste andere gereedschappen zijn te grof (pikhouwel of schep) of hebben te 
weinig effect (spatel, troffel). Een pikhouweel kan overigens wel handig zijn om een deel van de wand vrij te 
maken waarin geen fragmenten zitten. 
 
Tijdens het verzamelen is de teleurstelling vaak groot als blijkt dat zo´n mooie grote soort weer eens als 
legpuzzel in de meest vreemde vormen (driehoekig, vierkant, vijfhoekig) wordt aangetroffen. De kleinere 
soorten zijn eenvoudiger te verzamelen, al 
moet je daarvoor wel de tijd nemen. Tijdens 
het verzamelen moet vooral worden gelet op 
concentraties van fossielen. In enkele kubieke 
centimeters kunnen namelijk enkele tientallen 
soorten bij elkaar worden aangetroffen. Er zijn 
concentraties gevonden met ruim 75 
individuen van circa 20 soorten. Helaas 
hebben wij een dergelijke concentratie nog 
niet aangetroffen. Het is nog steeds een raadsel 
hoe dergelijke concentraties zijn ontstaan. 
Gespeculeerd wordt dat over de zeebodem 
rollende kleibrokjken de losliggende schelpen 
opnam of doordat concentraties van schelpen 
ontstonden door een overvloedige 
aanwezigheid van voedsel. In de groeve zijn namelijk dergelijke concentraties veelvuldig aangetroffen 
rondom skeletten van walvissen. 
 
Tot nu toe hebben we eigenlijk nog maar een fractie van het aantal bekende soorten aangetroffen. Dit komt 
enerzijds doordat het haast ondoenlijk is om er een zeeftafel op te zetten en anderzijds omdat de klei 
dusdanig zwaar is dat spoelen het materiaal kapot gespoten zal worden en dat weken een zeer tijdrovende 
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bezigheid gaat worden. Daarnaast is het meenemen van grote hoeveelheden klei om thuis rustig te bewerken, 
gezien de zeer lage fossielenconcentraties, geen lucratieve bezigheid is. 
Tot nu toe kan het volgende lijstje worden opgemaakt: 
 
Familie Soort 
Aporrhaidae Aporrhais (Aporrhais) alata (Eichwald, 1830) 
Astartidae Astarte gleui Wollemann, 1906 
Cancellariidae Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi, 1814) 
 Sveltia lyrata (Brocchi, 1814) 
Dentaliidae Dentalium (Dentalium) badense Partsch in Hoernes, 1856 
Fasciolariidae Aquilofusus luneburgensis (Philippi, 1847) 
 Latirus (Pseudolatirus) rothi (Beyrich, 1856) 
Limopsidae Limopsis (Limopsis) aurita (Brocchi, 1814) 
Mactridae Spisula aff. subtruncata (Da Costa, 1778) 
Muricidae Lyrotyphis (Eotyphis) sejunctus (Semper, 1861) 
Naticidae Euspira catena johannae (Mayer-Eymar, 1895) 
Nuculanidae Portlandia (Yoldiella) pygmaea (Von Münster, 1837) 
 Yoldia (Yoldia) glaberrima (von Münster, 1837) 
Retusidae Volvulella acuminata (Bruguière, 1792) 
Turridae Bathytoma (Bathytoma) cataphracta jugleri (Philippi, 1847) 
 Brachytoma obtusangula (Brocchi, 1814) 
 Gemmula (Gemmula) pluridenticulata (Kautsky, 1925) 
 Gemmula (Gemmula) badensis (Hoernes & Auinger, 1891) 
 Gemmula sp. 
 Haedropleura maitreja (Semper in van Koenen, 1872) 
 Microdrillia serratula (Bellardi, 1878) 
 Sorgenfreispira tenella mioroemeri ? (Kautsky, 1872) 
 Spirotropis modiola (Jan, 1832) 
Turritellidae Turritella (Turritella) subangulata (Brocchi, 1814) 
 Turritella (Turritella) tricarinata (Brocchi, 1814) 

 
Literatuurverwijzing: 
Moths, H., 1992, Neue mollusken aus dem obermiozänen glimmerton von Gross Pampau nebst einigen beobachteten besonderheiten, Der 
Geschiebesammler, nr. 25 
Moths, H., 1994, Der gillerton-aufschluss Gross Pampau, seine Entwicklung und Fossilführung, Der Geschiebesammler nr. 27 
Moths, H., 1995, Neue Mollusken aus dem glimmerton des Langenfeldiums (Miozän) von Norddeutschland, Jb. Naturw. Verein Fstm. Lbg., nr. 4 
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Excursie in zuidoost Drenthe 
 

door 
 

D. Baron 
 
Zondag 7 juli 2002. We hadden een excursie gepland in zuidoost Drenthe. Ik had de organisatie in handen 
genomen en wat locaties uitgezocht. De meeste plaatsen waren nieuw en werden vooral bezocht om te 
inventariseren. Wat de collectie in moest werd meegenomen. 
 
We troffen elkaar op de carpoolplaats aan de N34 bij Emmen-Zuid. Aanwezig waren Jos, Robert, HenkJan, 
Kees en ikzelf. Na wat bijpraten en benen strekken vertrokken we naar de eerste locatie de Wienbergsteeg bij 
Achterste Erm (locatie 1 AC 252,6/530,2). Een leuk, stil achteraf weggetje met sloot en boswal. De 
soortenrijkdom aan slakken viel tegen. Een gevonden Oxychilus-soort werd door HenkJan en mij met de 
geurtest als een O.alliarius gedetermineerd. Jos bevestigde de determinatie met de smaaktest! Waar ik met 
verbazing naar heb staan kijken.  
 
De tweede locatie (AC 249,5/528,8) de Jongbloedvaart bij Holsloot leverde meer op. We begonnen met 
schepnetten, een hark en een dreg vanaf de kant te verzamelen. Later stonden we met onze laarzen en 
opgestroopte mouwen in het ondiepe water aan de kant de Unio's uit de bodem te plukken. Leuke vondsten 
waren Acroloxus lacustris en Viviparus viviparus en een kreeft die nu bij Kees in de verzameling staat. Jos 
werd enthousiast door de gevonden Unio tumidus die met hun zware gedrongen bouw sterk op Unio crassus 
lijkt. Het bosje naast de Jongbloedvaart leverde, naast twee lege Cepaea nemoralis huisjes, niet veel op. De 
vlakbij gelegen Hoogeveense Vaart was te diep om in te verzamelen.   
 
Na de koffie vertrokken we naar de derde locatie, het Drostendiep (AC 249,2/527,2) ergens halverwege 
Holsloot en Dalen bij de Eldijksbrug. Het water leek mooi helder en veel belovend, maar niets was minder 
waar. Geen grote mosselen, behalve lege kleppen op de kant, maar wel Pisidium amnicum en Musculium 
lacustre en enkele andere soorten. Op de wal hebben we nog enkele soorten landslakken gevonden.  
 
De vierde locatie (AC 244,4/516,4) had ik al eens eerder bezocht en het leek mij een plek om nog eens nader 
te onderzoeken. We hebben bij het gemaal De Mars bij Coevorden nog enige zoetwatermollusken gevonden. 
We waren hier snel klaar en besloten een extra locatie te bezoeken, een dode arm van de Vecht bij de 
Haandrik, net over de grens met Overijssel (locatie 5 AC 244,3/515,7). We vonden hier o.a. Radix 
auricularia en R. ovata.  
 
De laatste locatie (locatie 6 AC 240,8/513,9) was een zandwinning bij Gramsbergen, direct naast de Vecht. 
Het dreggen en scheppen leverde hier vele Unio's en driehoeksmossels op. Jos vond nog juveniele 
korfmossels in meegenomen dregmonsters.  
 
Al met al was het een leuke en vooral een gezellige dag en iedereen had het een en ander meegenomen voor 
zijn eigen collectie. Alle gevonden soorten staan per vindplaats in de volgende soortenlijst. 
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Soort Locaties 
Landslakken 1 2 3 4 5 6 
Arianta arbustorum   X  X  
Arion cf circumscriptus X X X    
Arion intermedius X      
Arion rufus X     X 
Arion subfuscus X  X    
Cepaea nemoralis  X   X X 
Deroceras cf laeve   X    
Deroceras reticulatum   X    
Euconulus fulvus X      
Nesovitrea hammonis X      
Oxychilus alliarius X      
Oxychilus cellarius     X  
Punctum pygmaeum X      
Succinea putris X X X   X 
Trichia hispida     X X 
Vallonia cf exentrica X      
Zonitides nitidus  X X  X  
Zoetwatermollusken       
Acroloxus lacustris  X     
Anisus vortex  X X X   
Anodonta anatina  X    X 
Anodonta cygnea   �    
Bithynia leachii  X     
Bithynia tentaculata  X X X X X 
Corbicula sp      X 
Dreissena polymorpha  X    X 
Gyraulus albus  X X X X  
Lymnaea stagnalis    X   
Musculium lacustre  X X   X 
Potamopyrgus antipodarum  X    X 
Physella acuta  X     
Physa fontinalis   X    
Pisidium amnicum   X    
Pisidium supinum   X     
Planorbarius corneus   X X   
Planorbis carinatus  X     
Radix auricularia  X  X X  
Radix ovata    X X  
Sphaerium corneum  X    X 
Stagnicola cf palustris      X   
Unio pictorum  X �   X 
Unio tumidus  X    X 
Valvata piscinalis  X X   X 
Viviparus contectus   X    
Viviparus viviparus  X     
X = levend 

� = dood
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Over de bescherming van binnendijkse mollusken in de gemeenten Eemsmond 
 

door 
 

J.A.J.H. Nienhuis 
 
 
Dit artikel is geschreven in de zomer van 2001 naar aanleiding van een vraag van Cato Tjabbes te Kantens. 
De bedoeling was dat ik een artikel zou schrijven over de bescherming van de binnendijkse mollusken van 
de gemeente Eemsmond, zodat van gemeentewege naar beschermingsmogelijkheden kon worden gekeken. 
Praktisch is daarmee nooit iets gedaan.  
Het artikel is nu gedateerd omdat er daarna kennis over de binnendijkse Mollusca is bijgekomen, maar ook 
omdat ik mijn inschatting omtrent de invloed van een dergelijk stukje heb moeten bijstellen. Over een aantal 
jaar zal ik meer in detail over de malacofauna van de gemeente Eemsmond berichten.  
 
Het aantal meldingen van soorten van binnendijkse mollusken (slakken en zoetwatermossels, hierna 
mollusken genoemd) van de gemeente Eemsmond in de literatuur bedraagt vijf soorten. Intensief verzamelen 
door mijzelf heeft dit aantal tot nu toe op 71 soorten gebracht. De hoofdreden voor de geringe aandacht voor 
mollusken van onze gemeente, in tegenstelling tot andere delen van Nederland, is dunkt mij, dat men er 
weinig van verwacht, omdat de invloed van menselijk ingrijpen er zo groot is geweest en nog is en dat 
soortarmoede daar dikwijls het gevolg van is, waarbij soorten met zeer specifieke biotoopeisen (de zeldzame 
soorten) nauwelijks te verwachten zijn. 
Of het soortaantal op gemeenteniveau werkelijk laag is, is gegeven de huidige kennis van zaken bijna niet te 
beoordelen omdat het gericht zoeken binnen gemeentegrenzen nauwelijks is gedaan. Wel is het zeker dat 
zeldzame soorten binnen de gemeente relatief weinig voorkomen. De beschermer die alleen zeldzame 
soorten beschermenswaardig acht heeft derhalve weinig grond om zich voor de gemeente druk te maken. 
Gelukkig wordt deze maatstaf voor bescherming als achterhaald beschouwd en wordt het maatschappelijk als 
legitiem ervaren om ook algemene soorten en de biotopen waarvan ze afhankelijk zijn te beschermen. 
Daarbij wordt het argument dat ook de algemene soorten afnemen en derhalve op weg zijn naar 
zeldzaamheid, hetgeen bij mollusken in Nederland regelmatig valt te constateren, gelukkig ook niet meer als 
hoofdreden aangevoerd. 
 
Alvorens te spreken over de meer algemene soorten wil ik toch eerst ingaan op een aantal zeldzame dieren. 
Zoals achteraf misschien niet eens zo verwonderlijk betreft dit waarschijnlijk oude cultuurvolgers te vinden 
in sommige tuintjes op de wierde van Usquert. Onderzoek naar deze diertjes op andere wierden is in 
voorbereiding. Boettgerilla pallens is uiterst zeldzaam en pas sinds 1973 in ons land bekend en zou zich daar 
recentelijk vanuit de Kaukasus hebben gevestigd. Gegeven dat het dier in vier tuintjes op de wierde 
voorkomt gescheiden door wegen waar het mijns inziens niet overheen kan en gegeven dat de vier 
tuinbezitters geen contact met elkaar hebben en derhalve geen planten hebben uitgewisseld waarin eventueel 
slakken zouden kunnen zitten, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de soort al heel lang op de wierde leeft. 
De Kaukasus-connectie als verklaringsmodel voor het sporadisch vinden van het dier in Nederland zou dan 
moeten worden ingewisseld voor een wierde-model als verklaring, waarbij de dieren al lang op de wierden 
voorkwamen. 
Dit zou verder moeten worden onderzocht. Er zou dan met recht van een wierde-slak kunnen worden 
gesproken.  
Naast Boetgerilla zijn er nog twee ander mollusken op de wierde te vinden die erg zeldzaam zijn. Als 
beschermer heb ik het met deze dieren gemakkelijk. Af en toe een gesprekje met een meewerkende 
tuinbezitter met de vraag de tuin niet ingrijpend op sommige punten te veranderen is voldoende tot nu toe. 
Om tot meningsvorming te komen over de wijze waarop mollusken binnen de gemeente eventueel moeten 
worden beschermd geef ik hieronder een beschrijving van het viertal gevallen dat mij is gebleken van het 
verdwijnen van de mollusken en de oorzaken. 
 
1. Verdwijning van Hydrobia ventrosa: dit zeldzame dier van hetzelfde geslacht als het wadslakje kwam tot 
circa 1985 massaal voor in het Noordpolderkanaal. Daarna verdween dit brakwaterslakje door verzoeting 
totaal. Deze verzoeting was het gevolg van gewijzigd waterbeheer ten behoeve van de landbouw. Hier is dus 
sprake van een winst-verlies situatie. 
 
2. Verdwijning van vier zoetwaterlongslakken. Tijdens de ruilverkaveling in de Noordpolder verdwenen 
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deze soorten uit het te verkavelen gebied. Oorzaak was het droogvallen van sloten ten gevolge van een 
sterkere bemaling. Nadat dit biologische leed was geschied werden de sloten dieper uitgegraven. Op 
sommige plekken zijn de dieren later deels, hoogstens sporadisch, teruggekeerd. Indien bij de planning er 
een andere volgorde was aangehouden was er voor de mollusken niets aan de hand geweest. Hier is dus 
waarschijnlijk sprake van een neutraal-verlies situatie (of indien de mens dit verlies zelf betreurd dan zou 
men deze mens-natuurdichotomie aanhoudend van een verlies-verlies situatie kunnen spreken). Er zij nog 
opgemerkt dat gegeven bovenstaande beschrijving het zeer waarschijnlijk is dat ook soorten uit andere 
diergroepen te lijden hebben gehad. 
 
3. Verdwijning van een tweetal Pupillacea. Tot mijn spijt constateerde ik vorig jaar hoe de coupure in de 
Middendijk waar de Zijlsterweg bij Usquert doorheen loopt, van de prachtige plakkaten zeer langzaam 
groeiend korstmos was ontdaan waarbij aan de voet een soort betonroosters waren aangelegd. Aangezien 
rotsmassieven in de gemeente niet voorkomen kan men er van op aan dat dergelijke kleine kunstmatige 
rotsmassiefjes biologisch interessant zijn. Er leefden drie voor de gemeente vrij bijzondere droogteminnende 
slakjes waarvan ik er een tweetal tot nu toe niet heb teruggezien waarbij nog moet worden opgemerkt dat ik 
dit tweetal niet van andere coupures in de polder ken. Wederom is hier sprake van een neutraal-verlies 
situatie. Het voordeel van dit schoonboenen is in ieder geval mij en velen met mij niet duidelijk. 
  
4. Verdwijning van Planorbis contortus. Deze algemene waterlongslak leefde binnen de gemeentegrenzen 
voor zover ik weet alleen in een slootje bij het Boterdiep langs de weg tussen Usquert en Kantens. Door 
aanleg van het rijwielpad waarbij ook nieuwe sloten zijn gegraven is deze soort voor de gehele gemeente 
verdwenen. Hier is dunkt mij sprake van een winst-verlies situatie. 
 
Wat bij bestudering van deze verdwijningen opvalt is dat de meeste mollusken zijn verdwenen in een 
neutraal-verlies situatie die naar ik aanneem veroorzaakt wordt door een combinatie van onwetendheid en 
ongeïnteresseerdheid. Het betreft hier voorbeelden waar bescherming niet concurreert met andere belangen 
hetgeen bescherming er volgens mij een stuk gemakkelijker op maakt. Enig overleg met uitvoerende 
instanties kan daarom al voordeel voor mollusken opleveren zonder dat enig ander belang daarbij wordt 
geschaad. In situaties waar van een winst-verlies situatie sprake is voert overleg niet zonder meer tot behoud 
van slakken, waarbij het zich laat aanzien dat de problematiek voor deze twee gevallen verder geheel 
verschillend is. 
 
Gegeven dat het beter voorkomen dan genezen is wil ik er op wijzen dat er in de polders nog vrij veel 
periodiek uitdrogende sloten bestaan met zeer licht brak water. Dit is het typische biotoop van een vrij 
bijzondere associatie van slakken waarvan de slaapslak Aplexa hypnorum de kwetsbaarste is. Aplexa is nog 
vrij talrijk maar aangezien periodiek uitdrogende sloten voor de afwatering nauwelijks een rol spelen voorzie 
ik sterke achteruitgang van dit biotoop. Men zij gewaarschuwd. 
Rest mij nog te vermelden dat door verzoeting de grote zoetwatermossels (Unionacea) zich sterk hebben 
uitgebreid de laatste jaren en dat voor die tijd de noordelijkste populatie van de vijvermossel leefde in de 
vijver voor de lagere school van Usquert. Echt goed maakt deze populatie het momenteel niet maar indien 
men voldoende geïnteresseerd is valt daar wel wat aan te doen. 
 
Zoals opgemerkt speelden volgens mij vooral onwetendheid en ongeïnteresseerdheid een rol bij het 
verdwijnen van mollusken in onze gemeente gedurende de 20 jaar dat ik er verblijf. Gebruik van 
landbouwgif als factor komt daarbij niet voor. Een deel van de verklaring daarvoor moet denk ik gezocht 
worden in het feit dat mollusken aan het begin van de voedselketen staan en daarom minder gevoelig zijn 
voor deze factor. Voor andere diergroepen kan de zaak derhalve anders liggen. 
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Snijmiddag met Ton de Winter 
 

door 
 

D. Baron 
 

Tijdens onze zoektochten naar landslakken kwamen we, behalve op naam te brengen huisjesslakken, ook 
vaak moeilijk te determineren naaktslakken tegen. Vaak werden deze soorten gelaten voor wat ze waren, wat 
toch erg jammer is als je bezig bent met inventariseren. Dit brengt toch enig ongenoegen mee en bij mij 
ontstond het idee om er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft. HenkJan  noemde Ton de Winter 
als iemand die er wel verstand wat van af  moest weten. 
Ik heb de NMV-ledenlijst nagekeken en de enige De Winter gebeld die er instond; Ton dus, en hem het 
probleem uitgelegd. Ton was meteen enthousiast en we maakten een afspraak. 
Zaterdag 5 oktober was het zover. Ton kwam met de trein naar Nieuw Amsterdam, waar ik hem opwachtte. 
Bij mij thuis zaten HenkJan, Robert, Kees, Frits, en Mark al klaar. 
Enkelen hadden hun microscoop meegenomen ven oor het snijwerk. Jos was helaas verhinderd door een 
"loodvergiftiging". Tijdens de koffie met krentenbrood gaf Ton eerst een gedegen uitleg over de diverse 
families en soorten die in Nederland te vinden zijn. 
Het leek allemaal zo gemakkelijk, maar door de mogelijke nieuwe soorten die hier te verwachten zijn werd 
alles weer wat ingewikkelder. De uitleg was zo gedegen dat het door tijdgebrek niet mogelijk was dat 
iedereen ging snijden. Ton heeft daarop stap voor stap een Deroceras voor ons opengelegd met de nodige 
uitleg over de zichtbaar geworden organen. Uiteindelijk werd het genitaalapparaat goed zichtbaar onder de 
microscoop bloot gelegd. 
De Deroceras werd gedetermineerd als Deroceras panormitanum. Ook hierbij gaf Ton een goede uitleg over 
alle delen van het genitaalapparaat. Iedereen vond alles zeer interessant en leerzaam. Het is nu aan ons om 
veel te oefenen met het openleggen van naaktslakken. 
Ton heeft toegezegd in 2003 nog eens langs te willen komen voor een tweede snijmiddag voor nader uitleg 
over de problemen die we tegen zijn gekomen.  
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Enkele artikelen in lokale bladen over de schelpenhobby van Kees van Timmeren  
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WERKAVONDEN 2003. 

 
 
 
29 Januari  Hiltje Zwarberg 
 
26 Februari  Robert Reuselaars 
 
26 Maart  Henk Jan Kwant 
 
28 Mei   Jos Nienhuis 
 
25 Juni   Aljan Woudstra 
 
30 Juli   Kees van Timmeren 
 
27 Augustus  Frits Zandvoort 
 
1 Oktober  Marten van Straten 
 
29 Oktober  Jans Dusseljee 
 
26 November  Cor Grabijn 
 
23 December  Hiltje Zwarberg 
 
 
 
EXCURSIE PROGRAMMA 2003. 
 
 
 
26 April  Pasopperpetten (omgeving Hoogkerk/Leek), organisatie: Frits Zandvoort 
 
30 April  Borkumer Paradise (Duitsland, extra ingelaste excursie) 
 
10 Mei   Ameland, organisatie : Cor Grabijn 
 
7 Juni   Lindhorst -Homan kanaal, organisatie: David Baron 
 
5 Juli   Lauwersmeergebied, organisatie: Kees van Timmeren en Jos Nienhuis 
 
9 of 16 Augustus * Borkum, organisatie: Kees van Timmeren 
 
6 September  De Hunze, organisatie: David Baron 
 
11 Oktober  Glimmermade/Drentse Aa, organisatie: Robert Reuselaars (in combinatie met 

najaarsvergadering NMV ?) 
 
* afhankelijk van het tij 
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LEDENLIJST 
 
H.K. Veldkamp     J.A.J. Woudstra 
Geerstuk 27     Fivelstraat 7 
9932 JL Delfzijl    9919 BC Loppersum  
Tel. 0596-625626/06-21504198   Tel. 0596-572451 
koveldkamp@compuserve.com  
 
K.G. van Timmeren    H.J. Kwant 
Westervalge 26     Onnerweg 53 
9989 EC Warffum    9751 VB Haren 
Tel. 0595-422242    Tel. 050-5343993 
(correspondentieadres)    hj.kwant@hccnet.nl 
 
J.H. Dusseljee     H.D. Zwarberg 
Rondeboslaan 2-a    Schepperbuurt 14 
9936 BK Farmsum    9948 PP Termunterzijl 
Tel. 0596-617076    Tel. 0596-602184 
jhdusseljee@freemail.nl   hzwarberg@wxs.net 
 
F. Zandvoort     M.L. van Straten 
Smitslaan 6     Buitenlust 43 
9628 AH Siddeburen    9971 BR Ulrum 
Tel. 0598-432411    Tel. 0595-402013 
fritszzz@hetnet.nl     martent@worldonline.nl   
 
R.E. Reuselaars     A. G. van der Sman 
Laarmanhof 5     Sportlaan 570 
9751 NT Haren     2566 MH Den Haag 
Tel. 050-5346797/06-55884120   Tel. 070-3640171 
rereuselaars@freeler.nl    a.g.v.d.Sman@freeler.nl 
 
J. Nienhuis     D. Baron 
Middendijk 8     Agaatdreef 46 
9988 TC Usquert    7828 AE Emmen 
Tel. 0595-425303    Tel. 0591-628724 
      davidbaron1@msn.com 
 
C.J.G. Grabijn     J.M.C.L. Aarssen 
De Boeier 8     Sportlaan 570 
7908 EN Hoogeveen    2566 MH Den Haag 
Tel. 0528-267846     Tel.: 070-3640171 
grabijn@alwaysaccess.nl 
 
M. Zandvoort 
Smitslaan 6 
9628 AH Siddeburen 
Tel.: 0598-432411 
 


