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Voorlopig Slak-in-Du excursieverslag van 10 juli 2016 in Ter Yde te Oostduinkerke 

 

Deelnemers: Marianne Sammison, Floris Verhaeghe & dochter Neene, Ward Langeraert, Manu Dumoulin, Guy & Carine Van Cauwenberghe - Van de 

velde, Nathal Severijns, Dominique Verbeke & Franky Bauwens. = 10 personen.  

Weersomstandigheden: bij aanvang lichtjes bewolkt nadien volle zon, 20-24°, ZW wind +/- 1 Beaufort.  

Start: De excursie is opnieuw in een voor het publiek ontoegankelijk terrein. Bij het betreden van het gebied komt de groep de conciërge tegen van de 

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht, IWVA. Hij kijkt wat raar op als we de reden van ons bezoek vertellen en vraagt naar 

een toelatingsbewijs. De vergunning wordt door onze plannenmaker onmiddellijk getoond. Het is met de nodige documenten, in bezit, geen probleem 

om het gebied te betreden. 

De excursie is deze maal enkel voorzien in de voormiddag. De slakkenverwachtingen van onze coördinator voor dit gebied zijn zeer hoog. De doelsoort 

vandaag is de Rode barnsteenslak Quickella arenaria. Als er nog een plaats aan onze kust bestaat waar dit zeldzaam weekdier, vers of levend kan 

gevonden worden dan is dit gebied een van de grootse mogelijkheden.  

De soort wordt tijdens de excursie NIET gevonden. 

De teleurstelling is dan ook bijzonder groot bij onze organisator. Toch geeft hij het niet op. Op 30 juli 2016 begeven 2 personen zich opnieuw naar het 

gebied om andere gedeelten van het terrein te bemonsteren. Echter ook van dit bijkomend bezoek komt hij met lege handen thuis. Dat er veel 

verwarring met de Rode - en Langwerpige barnsteenslak Succinella  oblonga mogelijk is zie je onderaan het artikel op de foto’s van Langwerpige 

barnsteenslakken die alle uit Ter Yde komen.  

Het terrein, zijn eigenaars en beheerders: 
De IWVA is de eigenaar van het terrein maar heeft het beheer van het gebied overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In vergelijk met 
de Doornpanne wordt het gebied beheerd door twee verschillende instanties. Enkel voor het zuidelijk gedeelte, de omgeving van de conciërgewoning, 
ligt de verantwoordelijkheid en beheer bij de IWVA. Het noordelijk gedeelte is in beheer van het ANB.  
In 'Ter Yde' beschikt de I.W.V.A. over een pompstation met reservoir voor distributie van drinkwater. 
Voor wat het IWVA http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning / precies doet verwijs ik graag naar het vorig verslag van de Doornpanne. 

  

 

http://www.iwva.be/drinkwater/waterwinning%20/
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Vooreerst iets over de naam “Ter Yde” zelf.  
Dat meerdere oude of nog bestaande plaatsnamen aan de kust eindigen op ‘ijde’of ‘ide’, is geen toeval. Of het nu gaat om Koksijde, Raversijde, 
Lombardsijde of om het verdwenen Nieuwe Yde (bij Oostduinkerke) of Blutsyde (bij Bredene), alle dragen ze in zich, de verwijzing naar een 
middeleeuws gebruik. De uitgang (h)ide wijst op een locatie aan de wal waar kleinere vissersschuiten naartoe werden getrokken om ze te beschutten 
tegen stormgeweld, meer bepaald een kreek of een geul achter de duinen. (Zie bladzijde 133 van het boek Vlaamse gemeentenamen.) 
Waar en hoe deze ‘iden’ ontstonden en opnieuw verdwenen, zocht het VLIZ voor jullie verder uit.  
http://www.vliz.be/hisgiskust/sites/vliz.be.hisgiskust/files/public/documenten/Koksijde%2C%20Lombardsijde%20en%20andere%20ides.pdf  

Wie het VLIZ artikel te beperkt vindt of meer wil weten over zijn eigen dorp, gemeente, streek kan volgend boek, te vinden in elke bibliotheek, 

raadplegen: De Vlaamse gemeentenamen: verklarend woordenboek. Auteurs: Frans Debrabandere, Magda Devos en Paul Kempeneers. 

 
Een klein woordje geschiedenis, voor de geïnteresseerden, over dit gebied is te vinden bij 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135134 en http://www.koksijde.be/geschiedenis.  

Het volledige natuurreservaat is een zeer groot gebied bestaande uit vier grote delen: zeereepduinen, paraboolduinen van Ter Yde, de 

Hannecartdepressie en de lagere Oostvoorduinen. Met de groep wordt er slechts een klein stukje van Ter Yde bemonsterd.  

Bij de verkenning van het terrein is de overvloed aan zeldzame 
planten opgevallen aan onze gids. Hoewel hij al veel duinen 
gezien heeft, is dit gebied wat betreft planten, één van de 
mooiste gebieden aan de kust. Waarschijnlijk zelfs het rijkste 
wat betreft orchideeën. Wie hierover meer wil lezen: 
http://www.vliz.be/docs/groterede/GR32-LR.pdf.  
 
Op het laatste blad vind je enkele beelden van de 
bloemenpracht in dit gebied. 
 
Het is niet voor niets dat je zoveel sleutels nodig hebt om het 
gebied te betreden. Zelfs in het ANB gebied is er een 
afzonderlijk niet toegankelijk deel. 
 
                 Moeraswespenorchis - Epipactis palustris        → 

 
  

http://www.vliz.be/hisgiskust/sites/vliz.be.hisgiskust/files/public/documenten/Koksijde%2C%20Lombardsijde%20en%20andere%20ides.pdf
http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Frans%20Debrabandere%22&cs=detail&si=user&rctx=AX3PwUrDQBAG4J2GqsGDBPFsj70tRSU$gM@gdZkk03RwdqO7sxGhD$Cz9RF8EI9ixKKn9jj8@8D3gzFzMKVHDkVhVg$0eBREn2jRkycKSgE9BQMXJbv1E1y3Lm2G13UWwRFZ4JJdUoyan8Gy4zCicIdKrfD0PUVKUE0dlumEc3Ude6jUedLN0MHMvJ@sil0x$zqD5cdEOUiohqaJue8JriKlLCqcFO5sHAa1wi$ZO9twE0jtb6@MiaKZBynqrXATMb5Zj7G1o2Dbbuv69mZV3$@HmyPjDwbwz@@c880f0xhzBHeao@zY4Bs=
http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Magda%20Devos%22&cs=detail&si=user&rctx=AX3PwUrDQBAG4J2GqsGDBPFsj70tRSU$gM@gdZkk03RwdqO7sxGhD$Cz9RF8EI9ixKKn9jj8@8D3gzFzMKVHDkVhVg$0eBREn2jRkycKSgE9BQMXJbv1E1y3Lm2G13UWwRFZ4JJdUoyan8Gy4zCicIdKrfD0PUVKUE0dlumEc3Ude6jUedLN0MHMvJ@sil0x$zqD5cdEOUiohqaJue8JriKlLCqcFO5sHAa1wi$ZO9twE0jtb6@MiaKZBynqrXATMb5Zj7G1o2Dbbuv69mZV3$@HmyPjDwbwz@@c880f0xhzBHeao@zY4Bs=
http://zoeken.brugge.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Paul%20Kempeneers%22&cs=detail&si=user&rctx=AX3PwUrDQBAG4J2GqsGDBPFsj70tRSU$gM@gdZkk03RwdqO7sxGhD$Cz9RF8EI9ixKKn9jj8@8D3gzFzMKVHDkVhVg$0eBREn2jRkycKSgE9BQMXJbv1E1y3Lm2G13UWwRFZ4JJdUoyan8Gy4zCicIdKrfD0PUVKUE0dlumEc3Ude6jUedLN0MHMvJ@sil0x$zqD5cdEOUiohqaJue8JriKlLCqcFO5sHAa1wi$ZO9twE0jtb6@MiaKZBynqrXATMb5Zj7G1o2Dbbuv69mZV3$@HmyPjDwbwz@@c880f0xhzBHeao@zY4Bs=
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135134
http://www.koksijde.be/geschiedenis
http://www.vliz.be/docs/groterede/GR32-LR.pdf
http://waarnemingen.be/soort/view/2492
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Voormiddag: Het zuidelijk gedeelte van de Doornpanne (= infiltratiepand). 

Pad conciërge. 
Na de controle door de conciërge begeven we ons op pad. Op de weg naar zijn woning merken we de vele aantal Grote karthuizerslakken 
Monacha cantiana en de mensensoorten Gewone tuinslak Cepaea nemoralis, Segrijnslak Cornu aspersum op. 

Pad + Poel TYD-008. 

We verlaten de asfaltweg en gaan op zoek naar de eerste poel. De talrijke begroeiing rond deze kleine poel zorgt dat de zonnestralen amper 

doordringen tot het water. Bij het nemen van een staal grond uit de poel, valt de welruikende geur van alles wat maar rot kan zijn op.  

Bij het verlezen van het staal vindt men algemeen Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida, Ovale poelslak Radix balthica. Wat onverwacht uit 

deze onfrisse poel zijn zeven juveniele exemplaren van de Slaapslak Aplexa hypnorum. 

Eigenlijk niet de plaats waar je deze Slaapslak verwacht maar ook niet onmogelijk want volgens het boek De Nederlandse zoetwatermollusken: Een 

zekere mate van vervuiling door huisvuil wordt goed verdragen.  

Uit de staalname van deze minder propere poel vallen nog 
enkele Ovale poelslakken op vanwege hun hoge vorm en de 
eeltlaag aan de binnenzijde (pariëtaal) van de mondrand. Maar 
zijn het wel Ovale? Of de Begroeide poelslak Radix labiata?  
Zonder dissectie is het moeilijk, zuiver aan de vorm van de 
schelp, om dit te bevestigen.  
Of zouden de vele vervormingen van de Ovale iets hebben met 
het milieu? Waterkwaliteit? Het water met pH waarde 8,53 is licht 
zoutig! 
Rose Sablon (KBIN) antwoordt hierop het volgende: 
Waterkwaliteit kan inderdaad een effect hebben op de vorm, net 
zoals parasieten, extreme droogtes,...dat is een veel voorkomend 
verschijnsel in de natuur dat zich niet enkel beperkt tot 
mollusken. Is het in dit geval nu net de reden waarom deze 
vormen er voorkomen is moeilijk te zeggen. Daarvoor zou je 
eigenlijk over stalen moeten beschikken die genomen zijn voor 
vervuiling is gebeurd om te vergelijken. 
 
Overigens, in de literatuur zijn niet alle auteurs het er over eens of de 
Begroeide poelslak een aparte soort is dan wel behoort tot het Radix 
peregra(nu labiata) /ovata complex.  

. 

Ovale poelslak Radix balthica / Begroeide poelslak Radix labiata? 
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In het staal van de onfrisse poel bevindt zich een Glanzende 

agaathoren Cochlicopa lubrica met een trapsgewijze groei. 

← 

 

 

      Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 

Pad naar ingang ANB. 

Staal nog niet onderzocht 
 
Zwarte den Pinus nigra 
Bij deze den, een overblijfsel uit een vroegere periode (denk maar aan 
de Staatsbossen van De Haan), worden verschillende typische 
duinslakken gevonden: 
In de nabije omgeving van deze den zijn minstens 4 leden naarstig de 
bodem aan het afspeuren. Het Genaveld tonnetje Lauria cylindracea 
en het Ammonshorentje Nesovitrea hammonis verstoppen zich hier 
hardnekkig want er wordt van elke soort slechts één exemplaar 
gevonden. Misschien levert het bodemstaal meer exemplaren op. 
Opmerkelijk wat uitstekende en jonge ogen betekenen want Ward 
vindt zomaar een Holoceen exemplaar van de Gekielde cirkelslak 
Tornus subcarinatus 
 
De foto met een misvormde Bolle duinslak Cernuella virgata uit deze 
omgeving wil ik jullie niet onthouden.                                                   → 

 
             Bolle duinslak Cernuella virgata
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Achter blok IWVA. 
Na de Zwarte den stappen we naar poel TYD-029 maar deze is volledig toegegroeid, en is ook diep waardoor de bodem moeilijk bereikbaar is. We 
verspreiden ons dan wat zuidwaarts op de droge duinhelling en met succes. Floris meldt al vlug de Nauwe korfslak Vertigo angustior. Dit is meteen de 
bevestiging van de soort na een waarneming van 13 april 2013 van deze plaats.  
Het Slak-in-Du project heeft intussen al aangetoond dat de Nauwe korfslak langs gans de kust leeft maar wie grote aantallen wil vinden, moet toch aan 
de Westkust zijn. Herinner vorig verslag van de Doornpanne van een bodemstaal met niet minder dan 300 stuks.  
 
 
Het Genaveld tonnetje en de Slanke duinhoren 
Cochlicella acuta komen hier algemeen voor. Van het 
Mostonnetje Pupilla muscorum worden dan weer 
enige levende exemplaren opgemerkt. 
 

Uit het staal komt nog iets raars uit de bus:  

een Mosdiertje, zonder NL Naam Cellaria 

salicornioides. Het genus wordt door Hans De Blauwe 

bevestigd: Vermoedelijk is het C. salicornioides maar 

met geremaniëerd en stokoud materiaal is het opletten 

geblazen.  

Het is de eerste keer dat ik zoiets opmerk of hebben 

mijn ogen er voordien nooit aandacht aan geschonken.  

 
             Cellaria (Genus is correct) salicornioides 

Boomstronk achter blok IWVA. 
Op de droge duinhelling besluiten Floris en Manu om de onderzijde van een boomstronk eens te onderzoeken. Het staal wordt nadien door de schrijver 
gesorteerd.  
Een aantal van de bovengenoemde soorten zitten in het staal en ook een paar verse Geribde jachthorenslakken Vallonia costata. Maar uit dit staal komt 
ook een verse maar verdacht uitziende Langwerpige barnsteenslak. Onze specialisten komen tot hetzelfde besluit namelijk een Langwerpige en dus 
weer niet zijn Rode broer of zuster.  
Zou er een verschil in vorm zijn naargelang het leefgebied van deze mollusken? Of zijn het net, zoals bij de mensen, lange, korte, dunne of dikke 
familieleden? Zie foto onderaan het artikel. 
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Poel TYD-006. 
Uit deze locatie worden normaal uitziende, levende en algemeen voorkomende Langwerpige barnsteenslakken gemeld. Dominique vindt midden in de 
poel, op een volledig door water omgeven stengel van een plant, een levende Slanke barnsteenslak Oxyloma elegans/sarsi. Het exemplaar bevindt zich 
momenteel in het KBIN voor genetisch onderzoek.  
In mijn zoektocht op het internet naar een verklaring van hoe een barnsteenslak nu midden in een poel op een stengel terecht komt beland ik op 
volgende pagina: 
https://www.scientias.nl/15-wonderbaarlijkste-parasieten/  zie bij nummer 13. Leucochloridium paradoxum 
Wee de barnsteenslak die tijdens zijn dagelijkse zwemrondje in het moeras de vrijlevende larven van de parasitaire platworm Leucochloridium paradoxum op zich 
krijgt. De larfjes kruipen de slak binnen en ontwikkelen zich door klonen tot honderden wezentjes, die samen een langwerpige zak vormen die de volledige tentakels 
van de slak opvullen. Het gedrag van de slak wordt beïnvloed zodat hij zich vaker laat zien op plekken die hij doorgaans schuwt uit angst om door vogels te worden 
opgegeten. Hij gaat net iets verder, net iets hoger, net iets meer in de het zicht zitten dan zijn soortgenoten. En doordat de slak zijn tentakels niet meer kan intrekken 
en de platwormen met opvallende kleuren de tentakels met vrolijke pulseringen laten dansen, valt de slak al snel ten prooi aan een vogel, waar voor de platwormen 
het volgende stadium van de levenscyclus plaatsvindt. Zij planten zich in de vogel voort en houden zich schuil bij de cloaca, waar ze hun eitjes met de uitwerpselen van 
de vogel over de aarde kunnen verspreiden. Wordt de slak overigens niet op tijd door een vogel opgegeten, barsten de tentakels open en zoeken de platwormpjes een 
nieuw slachtoffer. Had ie maar beter zijn best moeten doen. 
 
De Moeraspoelsak Stagnicola palustris is hier algemeen aanwezig. De Donkere glimslak Zonitoides nitidus is dan weer present met een kleiner aantal.  
 
Pad naar voetbalveld. 
Tijdens de verplaatsing in het oneffen terrein naar de volgende poel 
bemerken we langs het pad richting voetbalveld niet enkel de 
Leverbotslak Galba truncatula maar ook een ware bloemenpracht. 
 
                 Geen bloem maar Rozenmosgalwesp Diplolepis rosae   → 

  

https://www.scientias.nl/15-wonderbaarlijkste-parasieten/
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Poel TYD-009  
 

                 
                        Een prachtige, waterhoudende poel, met veel libellenlarven.                                                            Traktorwieltje Gyraulus crista 
 
In deze poel worden de drie ondersoorten Traktorwieltjes opgemerkt namelijk Gyraulus crista cristata, Gyrulus crista nautilus en  
Gyraulus crista spinulosa. Maar let op de foto op de exemplaren met een pijl. De mondrand van deze exemplaren is bijna dubbel zo dik als normaal. 
Deze waarneming is de zoveelste schelpenrariteit uit Ter Yde.  
Langs de oever bemerken Floris en Ward nog een aantal Fraaie jachthorenslakjes Vallonia pulchella. 
In het droog staal uit de oever wordt nog een oude Plompe dwergslak Carychium minimum en 2 oude Dwergpuntjes Punctum pygmaeum 
waargenomen. 
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Extra staalnames op 2016-07-30 
Voetbalveld Noord. 
Leverde geen bijkomende soorten op. 
 
Droge duinhelling. 
Dit staal levert ook geen bijkomende informatie. Behalve dat op deze plaats de Mostonnetjes Pupilla muscorum wel meer vertegenwoordigd zijn dan 
het Genaveld tonnetje. Uit het bodemmateriaal komt nog een Limacel van een Akkerslak spec. Deroceras spec. te voorschijn. In dit gruis worden ook 
verschillende fragmenten gevonden van het mosdiertje zoals van locatie Achter Blok IWVA. 
 
Poel TYD-010. 
Deze ondiepe poel levert als bijkomende soort de Gewone poelslak Lymnaea stagnalis op. Toch zijn er net als op andere plaatsten van Ter Yde weer 
vraagtekens. Hieronder op de foto’s een wat ongewone maar niet zo zeldzame vorm van de Gewone poelslak en twee vormen van het Stagnicola 
pallustris complex. Links zou een Dikke poelslak Stagnicola corvus kunnen zijn en rechts een Moeraspoelslak Stagnicola pallustris. 
Rose (KBIN) laat mij volgende over de S. pallustris weten: Het lijkt mij allebei moeraspoelslak, kan ook S. fuscus zijn of een S. corvus. Deze soorten zijn 
moeilijk op schelp uit elkaar te houden.  Anatomie is dan ook aangewezen. 
 

                                        
     Ongewone (?) Gewone poelslak                                                 Links Dikke poelslak ? Rechts Moeraspoelslak. 
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Naaktslakken: slechts één soort is levend waargenomen. 

Vondsten: In totaal, voorlopig, 31 soorten. 

Bodemstaal: Alle bodemstalen van de auteur zijn onderzocht.  

Besluit: In het gebied zijn er enkele rariteiten of beter afwijkingen aan de gangbare vormen van mollusken gevonden. Tevens is het zonder anatomisch 

onderzoek niet mogelijk om van enkele de juiste soort aan te duiden. 

Denk maar aan de Glanzende agaathoren met zijn diepe sutuur en aan de dikke eeltlaag van de Ovale (of Begroeide?) poelslak.  

Een Bolle duinslak met een misvorming.  

De dikkere vorm van de Langwerpige barnsteenslak.  

De bijna ronde mondopening van enkele Traktorwieltjes.  

De minder voorkomende vorm (trapsgewijs) van de Gewone poelslak. 

De langere vorm van Moeraspoelslak die op Dikke poelslak kan wijzen. 

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

           Aan alle deelnemers, bedankt om er weer een fijne dag van te maken. 

  
                               1                                                                                                   2                                                                               3 

1 en 2: alle zijn Langwerpige barnsteenslakken Ter Yde 2016-07-10. Links exemplaar is gevonden onder boomstronk uit een droge duinhelling. 

Exemplaren in het midden en rechts komen van de Poel TYD-006.                               3: Links Rode- Midden en Rechts Langwerpige barnsteenslak.  
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             Geel zonneroosje    Helianthemum nummularium                       Duinwespenorchis Epipactis helleborine subsp. neerlandica Determinatie Floris 

                    
                        Nachtsilene    Silene nutans                                                                                       Parnassia  Parnassia palustris 

http://waarnemingen.be/soort/view/2552
http://waarnemingen.be/soort/view/16730
http://waarnemingen.be/soort/view/7466
http://waarnemingen.be/soort/view/2667

