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Voorlopig verslag excursie Slak-in-Du van 24 april 2016 in Similiduinen (VM) en Groenendijk (NM) te Nieuwpoort 

 

Deelnemers: familie Floris & Liesbeth en Neene Verhaeghe, Maai Verhaeghe, Manu Dumoulin, Bram Conings, Redgy Goemare, Nathal Severijns, 

Dominique Verbeke & Franky Bauwens. = 9 volwassen en 1 jongvolwassen (Neene). Onderlijnde personen = + NM 

Weersomstandigheden: Regen, smeltende sneeuw, 4°, NW wind, +/- 3-4 Beaufort.  

Start: De excursie kent een optimistische start. Het is nochtans echt wintertijd. Gekleed met minstens drie dikke truien en een waterdicht pak hopen we 

alle op een weersverbetering. Sinds de start van Slak-in-Du hebben we dit weer nog maar zelden meegemaakt.  

Wie verwacht zich nu, in een tijd van klimaatopwarming, op het einde van april aan winterse weersomstandigheden. Of zijn het gewoon aprilse grillen? 

Voor deze eerst excursie van 2016 nemen we ons voor het terrein te bezoeken van de Similiduinen, gelegen aan de westgrens van Nieuwpoort. De 

afspraak is de parking gelegen naast een oude tennisclub.  

In de namiddag hebben een aantal personen zin in meer en wordt het natuurreservaat Groenendijk, +/- 1 kilometer zuidwaarts er nog eventjes 

bijgenomen. 

Het natuurgebied Similiduinen. 

Dit natuurgebied, in dit geval eigenlijk een niet helemaal correct woord, is nog niet als dusdanig erkend. Natuurgebied/reservaat is het wettelijk nog niet 

echt wegens ontbreken van een aantal zaken zoals beheersplan en juridische erkenning.  

De site van Stad Nieuwpoort omschrijft het gebied als volgt:  

Slechts een klein deel van de Nieuwpoortse duinen, met name het westelijk deel dat aansluit bij de Oostduinkerkse Karthuizerduinen, komt voor 

recreatie in aanmerking. Het wordt ruimtelijk begrensd door volgende straten: de Elisalaan, het Sint-Bernardusplein, de Georges Rodenbachlaan, de 

Emile Verhaerenlaan, de Louisweg en de Kinderlaan. De hoogste toppen steken ruim 20 meter boven het zeeniveau uit. De gemiddelde hoogte 

schommelt echter tussen de 6 en 10 meter. Slechts enkele planten, met name het helmgras en biestarwegras, zijn aangepast om in het zand te 

ontkiemen en te groeien. Door hun uitgebreid wortelstelsel geven ze de duinreep een zekere bescherming en stabiliteit.  

Bron: http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/toerisme/bezoeken/bezienswaardigheden/duinen 

Het is minister Hilde Crevits, toen nog verantwoordelijk voor Leefmilieu en Natuur, die in 2009 op de CD&V nieuwjaarsreceptie van de Westkust 

verklaart dat de Vlaamse overheid de privé-Simili duinen zal kopen (26 ha). Reden: vertuining tegengaan en aldus waarborgen dat deze duinen voor de 

burgers toegankelijk zullen blijven. ("vertuining"= omwonenden kopen stukje natuurgebied om af te sluiten en aldus de tuin van hun villa te vergroten).  

Bron: http://www.decoussemaeker.be/debliedemaker/archief/2009-02/2009-02-13.htm  

 

http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/toerisme/bezoeken/bezienswaardigheden/duinen
http://www.decoussemaeker.be/debliedemaker/archief/2009-02/2009-02-13.htm
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Zonder deze ingreep zou het nu een villa wijk zijn en helemaal geen open duinlandschap dat mijn inziens nog veel potentieel heeft voor 

natuurontwikkeling. Bij de excursie in dit gebied moet ik toegeven dat niettegenstaande het een open gebied betreft het zwerfvuil en achtergelaten 

afval aan de minimale kant is.  

Of zou het gebied gewoon minder bezocht worden want het is nogal lastig wandelen in de hoge duinen met het mulle zand? 

Het terrein zou een echt natuurpareltje kunnen worden waar ook plaats is voor de recreant. 

Voormiddag: De excursie van de Similiduinen zelf. 

Noord oostelijk struweel punt 020 

Zeer goed aangekleed tegen de kou en de regen verlaten we de parking en begeven we ons over een duintop naar een dicht struweel waar 

volgens de voorhanden informatie de Gekielde loofslak Hygromia cinctella zou te vinden zijn. Inderdaad vrij vlug worden twee juveniele, een oud 

en een vers exemplaar, van deze soort gevonden. In deze omgeving worden vooral de typische duinsoorten zoals Bolle duinslak Cernuella virgata, 

Zandslak Theba pisana, Slanke duinhoren Cochlicella acuta, in ruime mate gevonden. Het Mostonnetje Pupilla muscorum blijkt minder talrijk 

aanwezig te zijn of is de natte bodem de reden waarom het minder opvalt?  

De grofgeribde grasslak Candidula intersecta komt zelf in grotere aantallen voor dan de vier vorige soorten.  

Al vlug blijkt dat staalnames van de bodem verzamelen een lastige klus zal worden. Het natte zand verstopt de gaatjes van de zeven ogenblikkelijk. 

Er zit niets anders op dat een flinke portie aarde mee te nemen en dit pas te zeven als het zand droog is. 

 

Populierenput. 

In deze laagte, tussen een aantal populieren, verwachten we naaktslakken te vinden en ja niet minder dan 7 exemplaren worden in 1,2,3 

gevonden.  

Hieruit worden drie soorten gedetermineerd: de Egelwegslak Arion intermedius, de Zuidelijke akkerslak Deroceras invadens /panormitanum en de 

Spaanse wegslak Arion vulgaris. 

Tussen deze populieren wordt, net zoals in het ganse gebied, De Grote karthuizerslak Monacha cantiana gevonden. Op deze plaats worden 

evenwel zeer jonge behaarde exemplaren gevonden wat bij de mindere kenners soms tot verwarring kan leiden met de Gewone haarslak 

Trochulus hispidus. Onderaan de tekst vinden jullie enkele foto’s van twee juveniel behaarde slakken namelijk de Gewone haarslak en de Grote 

karthuizerslak. 

Onderweg naar het volgende punt loopt onze gids verkeerd en komen we met een ommetje toch aan bij het muurtje. Manu kon het intussen niet laten 
om nog een bodemstaal te verzamelen uit een duinpanne.  
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Muurtje. 
In het gebied zijn tot dan geen ruines of andere artificiële bouwsels gezien. Een muurtje doet slakkenliefhebbers denken aan Clausilia’s of andere meer 
ruderale verkiezende mollusken. Inderdaad.  
Bram is de eerste, die speurend om de natte grond, met twee exemplaren komt van de Vale clausilia Clausilia bidentata. Al vlug worden enkele flinke 
stenen met de nodige spierkracht omgedraaid en ook hier worden Vale clausilia’s gevonden. Andere soorten, dan wat al voordien is gemeld, worden 
niet meer gevonden. Misschien nog te vermelden is het Mostonnetje, dat hier toch redelijk aanwezig is.  

Na het muurtje keren de deelnemers gemoedelijk terug naar de parking. Sommige keren huiswaarts en enkele beslissen, om na het lunchpakket en een 
opwarmer in een plaatselijk tearoom, nog een bezoekje te brengen aan een zeer nabij gelegen natuurreservaat. 
 
Namiddag: De Groenendijk. 
 

 
                                           Poel LEP_ 008 

De totale oppervlakte van dit Vlaams natuurreservaat bedraagt iets 
meer dan 4 ha. Van 1951 tot in 1996 was het gebied in gebruik als een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gezien het gebied in 1993 aangeduid 
werd als “beschermd duingebied”, waardoor er een volledig 
bouwverbod bestond, werd het gevrijwaard van verdere bebouwing 
en/of verkaveling.  
Na het sluiten van de installaties kwam het gebied grotendeels in 
handen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het reservaat is niet 
echt een duin of poldergebied en wordt als volgt omschreven: 
Het maakt deel uit van de fossiele strandvlakte van Groenendijk. Deze 
primaire duinenvallei is gelegen binnen de bodemkundige Duinstreek. 
Ze is ontstaan door afsnoering door de hoge paraboolduinen van 
Oostduinkerke en Nieuwpoort van een achterduinse strandvlakte die 
tot 1300 deel uitmaakte van de westelijke tak van het estuarium van 
de IJzer. 
Bron: http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-
files/groenendijk_-_oostduinkerke.pdf 
 

In de voormiddag hebben de leden geen enkele poel gezien en nu zijn 
er in dit klein domein zes. Op aanraden van de gids besluiten we er 
drie te bemonsteren. De ietwat vreemde nummers, voor de niet 
kenners, zijn de nummers van de poelen van het ANB. 

 

http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/groenendijk_-_oostduinkerke.pdf
http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/groenendijk_-_oostduinkerke.pdf
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Poel LEP_ 008 
Van op afstand ziet deze poel er veelbelovend uit maar soortenrijk is de poel niet. Ovale poelslak Radix balthica, Vlakke schijfhorenslak Hippeutis 
complanatus en Witte schijfhorenslak Gyraulus albus dat zijn ze zowat en zelfs niet in grote aantallen. 
 
Poel LEP_005 
De tweede poel is ook niet echt soortenrijk maar bezit behalve de drie voorgaande toch nog twee extra soorten namelijk de Platte pluimdrager Valvata 
cristata en Gewone erwtenmossel Pisidium casertanum. Deze poel is iets rijker van soorten en aantallen dan de vorige. De Gewone erwtenmossel komt 
er zelfs massaal voor. Mogelijk dat er uit het staal van deze poel nog iets meer boven water komt. 
 
Boomstronk aan poel LEP_007 
De laatste poel die we willen onderzoeken hebben we helemaal niet beroerd. De reden hiervoor is dat het plasje overbevolkt is met dikkopjes 
(kikkerlarven). Het oppervlak ziet er letterlijk zwart van. Aan de randen zijn er zelfs veel overleden specimen te zien in de uitgedroogde putjes. 
 

  
                   Dikkopje in de poel LEP_007 Deelnemers aan de boomstronk LEP_007 (Let op de waterdichte kledij) 

 



08 mei 2016 

5 

In de nabije omgeving worden toch nog soorten gevonden die nog niet vermeld zijn tijdens deze excursie zoals de Kleine akkerslak Deroceras laeve en 
de Donkere glimslak Zonitoides nitidus.  
Volgens de omschrijving van het gebied zou het een westelijke tak geweest zijn van het estuarium van de IJzer. Men kan dit op verschillende manieren 
bewijzen door bijvoorbeeld 3 dimensionele beelden van de bodem of door proefboringen. In het bodemstaal, genomen van de boomstronk, heb ik in 
elk geval losse kleppen van Zaagje Donax vittatus en Half geknotte strandschelp Spisula subtruncata gezien.  
Maar in de duinen of het achtergelegen gebied moet men toch voorzichtig zijn om enkel aan de hand van wat schelpen een historische schets te geven. 
De vondst van mariene soorten kan een bijdrage zijn maar geen conclusie. Hiervoor heeft onze kust een veel te grillig estuariene natuur gekend.  
 
 
Naaktslakken: 4 soorten hebben zich laten zien.  

Vondsten: In totaal, voorlopig, 26 soorten.  

Wetende dat de bodemstalen nog niet onderzocht zijn, is het resultaat gezien de weersomstandigheden, toch redelijk dankbaar. 

Bodemstaal: De bodemstalen zijn niet onderzocht. 

Dank: Bijzondere dank aan de boswachter Guy Vileyn (ANB) voor de informatie en hulpvaardigheid.  

           Dank aan alle deelnemers voor het gezellig enthousiasme en de glimlach bij deze winterse koude en natte weer.  

    
                                      Links: Grote karthuizerslak  Rechts: Gewone haarslak                                                                     Boven: Grote karthuizerslak 

                                                                                                                                                                                                            Onder: Gewone haarslak  
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Datum:        2016-04-24 + 22-04 Uur : 09 tot 16 uur 10X10 hok Oost DS 86 

     

 

 
 

 

 

Waarnemer 
 

Slak-In-Du 10X10 hok West DS 76 
      

 
Provincie West-Vlaanderen Weer 

24: Regen,4 °,   NW wind    3-4 
Beaufort 

    

 
Gemeente Nieuwpoort 

 

22: Bewolkt, 11°, NO wind 2-3 
Beaufort 

    

 
Straat/locatie 

Similiduinen 
Voormiddag Bodem 

 
Staal 

   
22/04/2016 

 

 
Versie                 01-05-2016 

 
Begroeiing 

 

 DS 86  DS 86  DS 86 DS 76 DS 76 DS 76 

   

RL 2006 RL Status 020 020 duintop Populierbosje Duinpanne Punt 4 Muurtje 

 
Landmollusken 

 

na 1985 Lat 51.1428 51.1421 51.1412 51.1388 51.1384 51.1394 

  

    Lng 2.7130 2.7136 2.7135 2.7113 2.7109 2.7099 

 
Temp/ Ph/Zout (pSu of  ‰  ) 

Voorbeeld zoutgehalte 0,5 psu = 
0,5‰. 

                

1 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren ALG DD E O           

 
Lauria cylindracea Genaveld tonnetje G NT ??           

2 Vallonia costata Geribde jachthorenslak ALG LC E O       1 O   

3 Pupilla muscorum Mostonnetje NG NT E V O         E L O 

4 Clausilia bidentata Vale clausilia NG LC           1 L - E V O 

5 Zonitoides nitidus Donkere glimslak ALG LC             

6 Oxychilus cellarius Kelderglansslak ALG LC 1 O           

7 Oxychilus draparnaudi      Grote glansslak ALG LC E V O           

8 Aegopinella nitidula Bruine blinkslak ALG  LC     2 V       

9 Cochlicella acuta Slanke duinhoren NG NT A L           

10 Monacha cantiana Grote karthuizerslak NG VU     E juv L       

11 Trochulus hispidus Gewone haarslak ALG LC             

12 Candidula intersecta  Grofgeribde grasslak NG VU A V           

13 Hygromia cinctella  2015 Gekielde loofslak NG DD E juv V O           

14 Cernuella virgata Bolle Duinslak NG NT A L       1 O   

15 Theba pisana pisana Zandslak NG NT A L           

16 Cepaea nemoralis Gewone tuinslak ALG LC A L   E L       

17 Cornu aspersum Segrijnslak ALG LC E V O   E L       
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 DS 86  DS 86  DS 86 DS 76 DS 76 DS 76 

     

020 020 duintop Populierbosje Duinpanne Punt 4 Muurtje 

 
Naaktslakken 

 

RL 2006 RL Status 51.1428 51.1421 51.1412 51.1388 51.1384 51.1394 

  

UTM-hok, 10 km x 10 km  na 1985   2.7130 2.7136 2.7135 2.7113 2.7109 2.7099 

1 Deroceras laeve Kleine akkerslak ALG LC             

2 Deroceras invadens /panormitanum  Zuidelijke akkerslak ALG LC     3 L       

3 Arion vulgaris  Spaanse wegslak ALG LC      3 L     1 L 

4 Arion intermedius Egelwegslak ALG LC     1 L       
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Datum:        2016-04-24 + 22-04 Uur : 09 tot 16 uur 10X10 hok 

 

Oost DS 86 
 

   

 

 

Waarnemer 
 

Slak-In-Du 10X10 hok West DS 76 

   

 
Provincie West-Vlaanderen Weer 24: Regen,4 °,   NW wind    3-4 Beaufort 

 

 
Gemeente Nieuwpoort 

 
22: Bewolkt, 11°, NO wind 2-3 Beaufort 

 

 
Straat/locatie 

 
Bodem 

    
      

 
Versie                 01-05-2016 Groenendijk Namiddag Begroeiing 

 

→NM: Groenendijk alle in:  DS 86 
      

   

RL 2006 RL Status LEP_008 LEP_005 Boomstronk LEP_007 
      

 
Landmollusken 

 

na 1985 Lat 51.1388 51.1391 51.1397 
      

  

    Lng 2.7206 2.7210 2.7219 
      

 
Temp/ Ph/Zout (pSu of  ‰  ) Voorbeeld zoutgehalte 0,5 psu = 0,5‰.     Waterstaal I     

      
1 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren ALG DD     1 V 1 O 

      

 
Lauria cylindracea Genaveld tonnetje G NT       

      
2 Vallonia costata Geribde jachthorenslak ALG LC     1 O 

      
3 Pupilla muscorum Mostonnetje NG NT       

      
4 Clausilia bidentata Vale clausilia NG LC       

      
5 Zonitoides nitidus Donkere glimslak ALG LC     2 L 

      
6 Oxychilus cellarius Kelderglansslak ALG LC       

      
7 Oxychilus draparnaudi  Grote glansslak ALG LC       

      
8 Aegopinella nitidula Bruine blinkslak ALG  LC       

      
9 Cochlicella acuta Slanke duinhoren NG NT       

      
10 Monacha cantiana Grote karthuizerslak NG VU     1 V 

      
11 Trochulus hispidus Gewone haarslak ALG LC     E V O 

      
12 Candidula intersecta  Grofgeribde grasslak NG VU       

      
13 Hygromia cinctella  2015 Gekielde loofslak NG DD       

      
14 Cernuella virgata Bolle Duinslak NG NT     1 O 

      
15 Theba pisana pisana Zandslak NG NT       

      
16 Cepaea nemoralis Gewone tuinslak ALG LC E V   A L 

      
17 Cornu aspersum Segrijnslak ALG LC       
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→NM: Groenendijk alle in:  DS 86       

     

LEP_008 LEP_005 Boomstronk LEP_007 
      

 
Naaktslakken 

 

RL 2006 RL Status 51.1388 51.1391 51.1397 
      

  

UTM-hok, 10 km x 10 km  na 1985   2.7206 2.7210 2.7219 
      

1 Deroceras laeve Kleine akkerslak ALG LC     1 L 
      

2 Deroceras invadens /panormitanum  Zuidelijke akkerslak ALG LC       
      

3 Arion vulgaris  Spaanse wegslak ALG LC        
      

4 Arion intermedius Egelwegslak ALG LC       
      

   
           

   
  

→NM: Groenendijk alle in:  DS 86 
      

     

LEP_008 LEP_005 Boomstronk LEP_007 
      

 
Zoetwatermollusken 

 

RL 2006 RL Status 51.1388 51.1391 51.1397 
      

  

UTM-hok, 10 km x 10 km  na 1985   2.7206 2.7210 2.7219 
      

1 Valvata cristata Platte pluimdrager       A L   
      

2 Radix balthica Ovale poelslak     E L E V   
      

3 Gyraulus albus Witte schijfhorenslak     E V O E V   
      

4 Hippeutis complanatus Vlakke schijfhoren   
 

E L A L   
      

5 Pisidium casertanum  Gewone erwtenmossel       M L   
      

     
         

 
Andere 

   
         

 
Ostracoda spec. Mosselkreeftjes     M L     

      

     
         

     
→NM: Groenendijk alle in:  DS 86 

      

 
Mariene soorten Weekdieren    

  

LEP_008 LEP_005 Boomstronk LEP_007 
      

 
Spisula subtruncata Halfgeknotte strandschelp         1 LK 

      

 
Donax vittatus Zaagje         E LK  
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Legende 

      
      

 
RL 2006 = GEDOCUMENTEERDE RODE LIJST EN NAAMLIJST VAN DE LANDMOLLUSKEN VAN VLAANDEREN EN BRUSSEL 

  

 
ALG= ALGEMEEN IN VLAANDEREN 

      
      

 
NG= NIET GEMELD NA 1985 AAN DE OOSTKUST 

     
      

 
G= GEMELD 

      
      

        
      

 
LK = Losse klep L = Levend h= huisje 

 
   

      

 

1 = Slechts één exemplaar V = Vers juv = juveniel 
   

      

 
E = Enige <10 O = Oud Fr= fragment 

   
      

 
A = Algemeen >10 en < 50 Do = doublet LK = losse klep 

   
      

 
M = Massaal > 50 Sk = limacel (inwendig skelet) Op = operculum 

   
      

 

 

Nog een toemaatje uit Groenendijk: Orchidee spec. 


