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Voorlopig Slak-in-Du excursieverslag van 14 mei 2016 in Doornpanne (VM) en Witte Burg duinen (NM) te Oostduinkerke 

 

Deelnemers: Jan Baeteman, Marianne Sammison, Tom Ameye, Ward Langeraert, Frank Dewinter, Joris Hoozee, Manu Dumoulin, Guy & Carine Van 

Cauwenberghe - Van de velde, Resy De Meulder, Nathal Severijns, Dominique Verbeke & Franky Bauwens. = 13 personen.  

Onderlijnde personen + NM 

Weersomstandigheden: Bewolkt / zon, 11°, N wind 3-4 Beaufort.  

Start: De excursie, in dit niet voor het publiek toegankelijk terrein, kent een vlotte start. In vergelijking met de vorige excursie is het lekker weer. Het is 

wel bewolkt, de temperatuur is niet zo hoog maar het scheelt meer dan een vest in de kledij. Na de start laat de zon zich zien waardoor het een 

prachtige dag wordt. Vanuit de afspraakplaats vertrekken we na een kleine reorganisatie naar de zuidzijde van het gebied. 

Kleine noot: Cijfers zijn altijd maar getallen en soms eens belangrijk maar vandaag merken we de 50 deelnemer op, Jan Baeteman, die aan minstens een 

van de Slak-in-Du activiteiten deelneemt gedurende het lopende inventarisatie project.  

Deze excursie is voor wie een ganse dag wil deelnemen opgesplitst in een voormiddag gebied: Doornpanne Zuid en in de namiddag een klein terreintje: 

de Witte Burg duinen.  
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Het waterwinningsgebied IWVA in de Doornpanne. 

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht, IWVA, is verantwoordelijk voor de watervoorziening in haar gebied en  
een pionier op het vlak van waterhergebruik. Het is volgens een hoogleraar van UG zelfs een wereldprimeur.  
 
Vandaag moet waterwinning op een duurzame wijze gebeuren en tevens oog hebben voor het natuurbehoud. Het resultaat is het sluiten van de 
waterkringloop: voorgezuiverd afvalwater wordt hergebruikt voor de productie van infiltratiewater in de duinen.  
Dit wordt bovendien gecombineerd met het opmaken van beheersplannen voor de verbetering van de natuurwaarden in de waterwinningsgebieden. 
Sedert juli 2002 gebruikt de IWVA het rioolwatereffluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van 
infiltratiewater.  
Hoe meer drinkwater er wordt verbruikt, hoe hoger de aanvoer. Dit betekent dat de IWVA in piekperiodes in staat is meer te infiltreren en zo het 
aanbod perfect kan afstemmen op de vraag. 
 
In de volgende mail ontvang je een aparte informatieve brochure van de IWVA. Voor geïnteresseerden een prima uitleg hoe de waterwinning in zijn 
werk gaat. Wegens het nogal groot volume krijg je deze niet mee met het verslag. 
 
Wie echter nog meer wil weten over hoe waterwinning (bronnen, drinkwaterproductie en hergebruik van water enz.) in de Westhoek plaatsvindt, mag 
volgende linken raadplegen:  
 http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning /    vervolgens http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/onze-bronnen /  
                                                                                                                 http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/drinkwaterproductie  
                                                                                                                 http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/hergebruik 

  

 

http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning%20/
http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/onze-bronnen%20/
http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/drinkwaterproductie
http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning/hergebruik
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Voormiddag: Het zuidelijk gedeelte van de Doornpanne (= infiltratiepand). 

Poort ingang Zuid. 
 
Na het openen van het poortje zwermt de groep zoals gewoonlijk wat uiteen. Terwijl sommige vlak naast het pad de bodem afspeuren, zitten 
andere diep onder het struikgewas. Al snel worden er Jachthorenslakjes Vallonia’s en linksgewonden Korfslakken Vertigo’s gemeld. Eenmaal thuis 
melden de vinders dat de drie Vallonia soorten de Geribde V. costata, de Scheve V. excentrica en de Fraaie Jachthorenslak V. pulchella op die 
plaats voorkomen. De linksgewonden korfslak wordt als Nauwe korfslak Vertigo angustior gedetermineerd.  
 
Joris mag zich voor deze excursie gerust kronen als de Vertigo-koning. In zijn bodemstaal vindt hij niet minder dan 300 Nauwe korfslakken en is de 
Dwergkorfslak Vertigo pygmaea eveneens algemeen aanwezig!!!  Chapeau Joris. Met verbazing (weeral) heb ik jouw vondsten in de tabellen 
ingevoerd. 
Ja - ja, ik weet. Getallen zijn relatief maar je moet toch de juiste plaats kunnen vinden. Hierover verneem je meer in het Besluit onderaan. 
 
De voor ons klassieke duinsoorten Bolle duinslak Cernuella virgata en het Mostonnetje Pupilla muscorum worden in deze zone algemeen 
gevonden.  

Het Bosje. 

 

De gids spoort ons aan verder te gaan in het terrein want er is 

nog een flink stuk te bekijken. Bomen en struikgewas doen 

denken aan andere soorten en dit is hier ook het geval. Het 

Boerenknoopje Discus rotundatus is er massaal levend te vinden. 

Eveneens worden verse huisjes van de Doorschijnende glasslak 

Vitrina pellucida gevonden.  

Bos is vochtigheid en twee soorten naaktslakken laten zich 

vangen. De Grote / Spaanse wegslak Arion rufus / vulgaris kruipt 

er algemeen over de bodem. De soort is hier vermeld als groep 

omdat eenmaal de slakken volwassen zijn, het verschil enkel 

anatomisch kan bepaald worden.  

De tweede soort is de Spaanse aardslak Lehmannia valentiana. 
 

              Spaanse aardslak Lehmannia valentiana 



19 aug 2016 

4 

Vanuit het bosje berichten de deelnemers het algemeen voorkomen van het Genaveld tonnetje Lauria cylindracea. Het Mostonnetje en het 

Genaveld tonnetje komen regelmatig samen voor maar toch heeft de auteur het gevoel dat beide soorten toch elk een andere voorkeur hebben. 

Zit het Genaveld tonnetje liever niet op meer vochtige plaatsen?  

Twee speciallekes, als het zo mag geformuleerd worden, zijn er nog gevonden. Een oud exemplaar van de Kleine kristalslak Vitrea contracta wordt, 

door alweer ….  Joris, gemeld.  

Een andere deelnemer vindt in een put van een van de aftapkranen van de waterwinning een oud exemplaar van de Langwerpige barnsteenslak 

Succinella oblonga. Levende oblonga’s zijn er niet te bespeuren. Zie ook punt 2 hieronder en in de tabel.  

 

In dit bosje ziet Joris dat er tussen enkele bomen koorden 

gespannen zijn. Zo ontdekt hij een oude halfvergane tent, van 

een lang geleden overleden kampeerder.  

    
                               Aardschijfje Lucilla scintilla 

Op het moment dat men het grondzeil opheft, krult de neus van 

de leidsman omhoog van al het vuil dat er onder ligt. Met het 

oog worden grote aantallen van de Grote glasslank Oxychilus 

draparnaudi en Bruine blinkslak Aegopinella nitidula samen met 

de Grote/Spaanse wegslak gevonden.  

Manu durft het aan om toch een bodemstaal te nemen van dit 

mini afvalstort. 

Later, bij het schrijven van dit verslag, ontdekt de auteur in het 

bodemstaal nog een uitzonderlijke soort. Namelijk twee verse 

exemplaren van het onder de grond levende Aardschijfje Lucilla 

scintilla.  

 

Sinds 1943, eerste waarneming in België, is dit de 13° vindplaats 

voor ons land en meteen de tweede van de kust na de Slak-in-Du 

excursie op 2015-09-05 te D’Heye Bredene. 

Over het voorkomen van het Aardschijfje in België verschijnt 

binnenkort een artikel in Gloria Maris. 
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Poel DOP_001. 

De grote insijpelingsbekkens vertonen een idyllisch beeld maar 

veel leven lijkt er in het water niet te bespeuren. 

De groep verlegt zijn aandacht dan maar op de kleine zuidelijke 

poel.  

Hoewel klein voegt het poeltje toch drie soorten toe aan de 

soortenlijst van de dag. Een van de drie is een serieuze verrassing. 

De Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum is met 2 exemplaren 

aanwezig en de Draaikolk-schijfhorenslak Anisus vortex met enkele 

stuks.  

De verrassing is een nieuwigheid voor Slak-in-Du namelijk: 

een vers/levend doublet van de Driehoekige erwtenmossel 

Pisidium supinum!  

Voor deze laatste is het waarschijnlijk de eerste vondst uit de 

duinen überhaupt.      

Hierna volgen enige bevindingen van enkele molluskenkenners en het wat uitleg van het IWVA in verband met de P. supinum: 
Mevr. Rose Sablon KBIN: 
Pisidium supinum is een soort die niet zo talrijk voorkomt aangezien ze zuurstofrijk (lees stromend) water nodig heeft.  Bij ons vind je dat in de rivieren en 
kanalen. 
Ik ben eens door de data gegaan van onze referentiecollectie.  We hebben daarin 82 data, verspreid over de zones ES, ER, FS en FR.  Geen data van de 
zone DS dus.  Wel hebben we enkele data van de "exploration de Mer".  dat zijn dan bijvangsten van de mariene staalnames van Gilson  (1901-1905) op 
de zandbanken voor de Belgische kust.  Het gaat hier waarschijnlijk om afzetting vanuit waterlopen (vb IJzer) die uitmonden in de Noordzee.   
Uiteraard is dat reeds meer dan 100 jaar geleden, maar je kan dus vermoeden dat deze soort allicht aanwezig was/is in de IJzer of kanaaltjes die 
uitmonden in de Noordzee. 
De Doornpanne is een waterwinningsgebied (is het zowat steeds geweest). Hoe de verbindingen met grachten en kanaaltjes juist in mekaar zit, daar heb 
ik niet direct een zicht op. Het lijkt me niet onmogelijk P. supinum aan te treffen maar dan waarschijnlijk wel op plaatsten met voldoende 'beluchting" 
van het water. Zoals hoger gezegd, voor de hele DS zone hebben we geen data.  In die zin is de vondst wel nieuw.   
Dhr. Erik Ghyselbrecht VMM:  
Wij determineren Pisidium niet verder dan het geslachtsniveau, spijtig.  Indien je wenst kunnen we je een bestand toesturen met de meetpunten waar we 
Pisidium hebben aangetroffen. Deze lijst is intussen verzonden naar Kon. B.V.C. 



19 aug 2016 

6 

Dhr. Dirk Vandamme U Gent: 
Wat verspreiding betreft zijn alle Pisidia bijzonder opportunistisch. Zij klemmen zich vast aan veren van watervogels, poten van kikkers en waterinsecten. 
Op die manier kunnen ze van plas tot plas geraken.  
Ik wil gerust aannemen dat je determinatie van de soort correct is maar het habitat klopt niet, dat zou grote rivieren moeten zijn. 
Mevr. Rika Driessens IWVA: 
Wij produceren drinkwater uit grondwater, gecombineerd met infiltratiewater dat geproduceerd wordt uit gezuiverd afvalwater. 
Dus geen verbindingen met grachten en kanaaltjes. 
In het effluent, na de voorzuivering bij Aquafin, kunnen misschien eitjes aanwezig zijn, maar aangezien in de verdere zuivering membraamfiltratie 
gebeurt en de openingen van de osmose-membramen  maar 15 µm zijn, kunnen in het infiltratiewater geen eitjes meer aanwezig zijn.  

Keerpunt - Gekapt bos 
 
De groep besluit de tocht verder te zetten. Hier loopt het echter niet volgens het boekje. Bij de verkenning is de gids in dit gedeelte niet tot op het einde 
geweest en dit resulteert dat we met zijn allen een kringetje maken en terug op dezelfde plaats belanden. Maar nutteloos is deze kleine omweg niet 
geweest want Frank meldt later, uit een staal van dit bos, 2 verse exemplaren van de Nauwe korfslak. 
 
Punt 4 (Z helling)  
 
De klok staat evenwel niet stil. Het is intussen kwart voor 12. 
Soms moet een keuze gemaakt worden want sommige leden 
hebben nog afspraken in de namiddag. Verkennen we nog 
het laatste punt? Een plaats waar de Nauwe korfslak zou te 
vinden zijn?  
Met deze habitatsoort in het vooruitzicht ontstaat twijfel. 
Het gevolg is dat bijna de volledige groep op zoek gaat naar 
het laatste punt van de Doornpanne Zuid. 
Op de aangewezen plaats zwermt de groep NIET uiteen en 
heel snel wordt de Nauwe gemeld als massaal en levend 
aanwezig maar dat is niet de enige korfslak. Ook de 
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica komt er 
algemeen voor. 
Het Genaveld tonnetje, het Mostonnetje, de Dwerg- , de 
Nauwe- en de Cylindrische korfslak alles leeft er netjes 
samen in de kleine droge duinhelling. 
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Ward meldt later uit deze omgeving nog een Dwergpuntje Punctum pygmaeum en 2 Vallonia soorten. Dat korfslakken er echt talrijk te vinden zijn blijkt 
uit volgende:  
Ward vindt 32 V. angustior in zijn staal en  
Frank meldt: in een volume van nog geen half litertje vond ik 42 ex van de Vertigo angustior, waaronder heel wat verse exemplaren! Daarnaast ook 15 
Truncatellina cylindrica.  

Punt 4 is wel degelijk de moeite waard geweest en een prima afsluiter van een vondstenrijke voormiddag. 
 

Punt 2 (verkenning van het terrein op 22 april) 
In de tabel Doornpanne is nog een tweede Langwerpige barnsteenslak vermeld. Deze is tijdens de verkenning gevonden nabij een soortgelijk waterpunt 
(aftapkraan) als deze in het bosje. 
 
Duinpanne op +/- 250 meter ZW van het bezoekerscentrum  
Op 23 februari 2015 was de coördinator aanwezig in het bezoekerscentrum de Doornpanne voor een korte les over “Diersporen”. Bij de 
terreinwandeling tijdens deze cursus viel zijn oog op een oude barnsteenslak en nam hij het exemplaar mee. 
 
Eenmaal thuis was er een sterk vermoeden dat het een Rode barnsteenslak Quickella arenaria betrof. Gezien dit een zeer moeilijke soort is om te 
onderscheiden van de Langwerpige barnsteenslak beslisten enkele B.V.C. ers om op 11 december 2015 het exemplaar en dit van andere vindplaatsen 
(de Staatsbossen van De Haan en Militair Domein Lombardsijde) te vergelijken met de referentiecollectie van het KBIN.  
Bij dit leerrijk bezoek waren de aanwezigen akkoord met de determinatie van de Rode barnsteenslakken.  Volledig onderaan het artikel is een foto van 
Doornpans exemplaar te zien.  
Momenteel is deze soort nog niet levend noch vers gevonden gedurende het Slak-in-Du project.  

 
Namiddag: De Witte Burg duinen. 

 
Na het nuttigen van het lunchpakket begeven we ons op weg naar een heel klein gebied gelegen tussen de Doornpanne en de Witte Burg van 
Oostduinkerke. 
De namiddag levert, voorlopig althans, nog 7 soorten op die tijdens de voormiddag niet gezien zijn: twee land -, twee naaktslakken en drie 
zoetwatermollusken.  
 
Poel 1 DOP_007 
Veel water is er niet meer in de poel. Vermoedelijk staat deze in de zomer zelfs volledig droog. In de poel en nabijheid worden toch drie  
zoetwatersoorten ontdekt. 
Enkele verse Leverbotslakken Galba truncatula, Kelderglansslak Oxychilus cellarius en levende Ovale poelslakken Radix balthica worden gemeld.  
Nathal vindt aan de rand zelfs een losse klep van de Gewone erwtenmossel Pisidium casertanum. Iemand anders merkt een nog te bevestigen Plompe 
dwergslak Carychium minimum op. 
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In de nabije omgeving wordt een Egelwegslak Arion intermedius waargenomen. 
Voor de amfibie amateurs: in deze poel zijn er twee ♂ Kleine Watersalamander Lissotriton vulgaris door Dominique opgemerkt.  
Zie http://waarnemingen.be/waarneming/view/121841915  
 
 
Poel 2 DOP_008 
Deze kleine poel is een flink stuk dieper dan de vorige. Volgens de boswachter is dit dieper gemaakt door Natuurpunt Westkust met de bedoeling om 
meer amfibieën aan te trekken.  
De Ovale poelslak is hier veel talrijker aanwezig en een Kleine akkerslak Deroceras laeve wordt levend opgemerkt. 
 
Als een van de deelnemers aan de rand van de poel een uitdrogend plasje vindt, vol met kikkerlarven ontstaat plots een amfi-reddingsteam.  
Het D - Team (D van dikkopje) van Kon. B.V.C. schiet in actie. Met verenigde krachten en alle mogelijk hulpmiddelen wordt water aangevoerd om de 
kikkerlarven terug naar het dieper water te doen bewegen. Deze reddingspoging van de anders ten dode opgeschreven amfibieën, slaagt niet helemaal 
maar velen zijn voorlopig toch gered.  
Na de interventie van het D- Team besluiten we de dag af te ronden. 
 
Naaktslakken: 5 soorten zijn er gevonden.  

Vondsten: In totaal, voorlopig, 41 soorten. Petje af! Knap resultaat. 

Bodemstaal: Niet alle bodemstalen zijn onderzocht. Mogelijk dat er nog enkele soorten toegevoegd worden.  

                Kleine akkerslak Deroceras laeve 

http://waarnemingen.be/waarneming/view/121841915
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De excursie werd afgesloten op de rustige Grote Markt van Nieuwpoort. Terwijl we genieten van een lekker glaasje kregen we de mooie klanken van de 

beiaard te horen samen met het bonk bonk achtergrond muziek van het café. Voor elke toerist wat wils? 

Om het verslag met de vele onderzochte plaatsen leesbaar te houden, is de tabel bijgevoegd als bijlage en niet opgenomen in de pdf. 

                                                      

                                                                                 

Enkele sfeerbeelden van de excursie. 
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Besluit in verband met het voorkomen van de Vertigo angustior:  
Sinds de start van het Slak-in-Du project (2012) is er vooral aan de 
Midden- en Oostkust een echte speurtocht geweest naar de Vertigo 
angustior. 
Heel vlug zijn er vraagtekens gekomen over waar de Nauwe korfslak 
zich nu precies bevindt in het terrein of op welke plaats heb je de 
meeste kans om deze te vinden.  
Immers wordt volgens de literatuur (zoals: Gedocumenteerde  Rode 
Lijst en naamlijst van de landslakken van Vlaanderen en Brussel 2006, 
Harry Van Loen, Kurt Jordaens & Thierry Backeljau) de ecologie als 
volgt omschreven: 
Leeft in permanent drassige graslanden; tussen mos in vochtige 
duinpannen (KERNEY et al., 1999). Onder schors van omgevallen 
bomen en onder vochtige afgevallen bladeren (VERSCHOORE, 2006). 
 
De meeste vondsten van de vorige jaren tonen echter een ander 
beeld. Bij het nazien van waar zit de Nauwe in welk gebied komt onze 
coördinator met een ander idee. Op meerdere plaatsen Park 58, 
Fonteintjes, Staatsbossen De Haan, Zandpanne, Warandeduinen, Sint 
Laureins, Doornpanne, Ter Yde is de angustior gevonden op de 
zuidgerichte hellingen van mosduinen. En soms, zelfs bijna boven op 
de helling/duin. 
Bij de vondst van de Nauwe aan Punt 4, waar bijna iedereen naast 
elkaar de zuidkant van de heling zit af te speuren, is er iemand die 
eens wil weten of deze redenering wel klopt. De persoon vraagt aan 
Manu om een bodemstaal te verzamelen iets verder van deze plaats  

waar de helling westwaarts geörienteerd is.  
Het reslutaat is zeer afwijkend van de zuidkant: geen enkle Nauwe of 
Cylindrische korfslak en slechts 2 Dwergkorfslakken zitten in het staal. 
Zou het toeval geweest zijn?  
Om hier een echt wetenschappelijk conclusie van te maken is het nog 
te vroeg. Men zal meer staalnames op zuid en ander georienteerde 
duinhellingen moeten uitvoeren voor deze opvatting als waar te 
aanvaarden. Het is wel een indicatie dat de Nauwe korfslak ook op 
andere plaatsen voorkomt dan vroeger is aangenomen. 
 

 
Vindplaats V. angustior Fonteintjes 09 september 2015 

 
Tot slot nog iets over het volume van de stalen: 

Joris over het staal aan de ingang: Na het zeven op 5 mm (grof materiaal) en 0,5 mm (zand) had ik nog 1,5 l staal over waarin dus al die slakjes  

(300 V. angustior) zaten. 

Frank over het staal aan Punt 4: In een volume van nog geen half litertje vond ik 42 ex van de Nauwe, waaronder heel wat verse exemplaren. 

 

Dank: Bijzondere dank aan Rika Driessens van het IWVA en boswachter Guy Vileyn (ANB) voor de informatie, samenwerking en vlotte medewerking.  

           Eveneens aan Hans Hillewaert (ILVO) voor de prachtige foto. Aan alle deelnemers, bedankt om er weer een fijne dag van te maken. 
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