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AFNAME VAN DE TANDLOZE KORFSLAK (COLUMELLA EDENTULA) OP DE SINTPIETERSBERG EN CANNERBERG BIJ MAASTRICHT: BET GEVOLG VAN DE AANLEG
VAN BET ALBERTKANAAL?
G.D. Majoor & A.J. Lever
Reduction of Columella edentula on the Sint-Pietersberg and the Cannerberg near Maastricht: causedby the digging of
the Albert canal?
Around 1950the Narrow-mouthedwhorlsnail Columellaedentulawas locally abundanton the Sint-Pietersberg
andthe Cannerberg,two cretaceous
hills southof Maastrichtseparatedby the Jekervalley. The difficulty to recoverthe speciessince 1980is
postulatedto be dueto the excavationof the Sint-Pietersbergsince 1928andthe transsectioningof both hills by the Albert canal,
which was dug between1930-1934.

Rond 1950wasde Tandlozekorfslak Columellaedentula (Draparnaud,1801)plaatselijkalgemeenop de SintPietersbergen de Cannerbergbij Maastricht.Het
voorkomenop de Sint-Pietersberg
is gedocumenteerd
doorVan RegterenAltena (1958),die in strooiselmonsterswelke met behulpvan eenkeverzeefvoor
anderedoeleindenwarenverzameldop drie lokaties
tussende grenspalen55 en 58 (eenstrookvan circa 300
m) bijna 100exemplarenvan de Tandlozekorfslak
aantrof.In dezelfdeperiodewerdenoak slakkenverzameld op de Cannerberg,die door bet dal van betriviertje de Jekeris gescheiden
van de Sint-Pietersberg(figuur
lA).
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FiguurlA. Cannerberg,Jekerdalen Sint-Pietersbergende
doorsnijdingdoor hetAlbertkanaal.Schaall :30.000.Het

.~~~~~,~~~~-~~~,Voor zoverODS
bekendzijn de resultatenvan datonderzoekDietbeschreven,maar in de collectie van hetNNM
Naturalisin Leiden bevindt rich de oogstdaarvan:drie
exemplarenvan de Tandlozekorfslak en achtexemplaTenvan de Ruwekorfslak ColumellaasperaWalden,
1966die tenminste 16jaar na hetverzamelenuit het
monsterTandlozekorfslakken zijn afgescheiden.Deze
vondstenzijn explicietvermeld in 'De landslakkenvan
Nederland'(Gittenbergeret al., 1984).
Tussen1981 en 1984voerdenwij eenuitgebreide
inventarisatieuit van de huisjess1akkenfauna
van de
Sint-Pietersberg
(Lever& Majoor, 1987). Daarbijvondenwe geenenke1eTandlozekorfs1ak.Op grand van de
vergelijking tussende huisjess1akkenfauna
op de Sint

Figuur lB. Detail uit figuur 1A; schaal1:2.000.1-8: Acht in
september2002bemonsterdelokaties; alleenop lokatie 6
werd eenTandlozekorfs1akgevonden.56-58:Grenspalen;P:
parkeerterreinObservant;S: Sportterrein.

Pietersbergfond 1950zoalsbeschrevendoorVan
RegterenAltena (1958) enonzeinventarisatiefond
1983 (Lever& Majoor, 1987)constateerden
we een
afnamevan vochtminnendesoortenin bet algemeen,
met als meestextremevoorbeeldde kennelijkeverdwijning van de Tandlozekorfslak van de Sint-Pietersberg.
De redenvoor de door ODS
geconstateerde
verschuiving
in de huisjesslakkenfauna
leek voor de handte liggen.
Immers,sinds 1928was de EersteNederlandseCement
Industrie (ENCI) doendeom op grote schaalin dagbouw mergelte WinDeDnit de Sint-Pietersberg.
Daardoorwas in 1983 in bet centraleplateaueencirca 50 m
diepekrater met eenoppervlakvan ongeveer80 hectare
ontstaan.Bovendienweld vanaf 1973perjaar ongeveer
eenmiljoen kubieke metergrondwaterweggepomptom
de bodemvan de groevedroog te bondeD.Het leek evident datdezeaanslagenop de Sint-Pietersbergbun
uitwerking op de huisjesslakkenfauna
haddengehad,
met als meestextremeeffect bet uitstervenvan de Tandloze korfslak op de Sint-Pietersberg.Maar latergroeide
er bij ODS
enigetwijfel overonzeboudebewering met
betrekkingtot de redenvoor de verdwijningvan de
Tandlozekorfslak van de Sint-Pietersberg.Misschien
was dezesoortwel in heel Limburg of heelNederland
op zijn retour. In eenvoorstelvoor eenRode Lijst voor
Landslakken(De Bruyne et al., 2003) staatde Tandloze
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korfslak immersals 'kwetsbaar'genoemdop grond van
de combinatievan de classificatie'zeldzaam'(areaalgTootlein Nederland 1-5%)en eenafnamevan bet aantal
vondstentussen1985 tot 2000van 25-50%.Maar
waarnemingenvan collega-maiacologen
uit de MolluskenStudiegroepLimburg (eenwerkgroepvan bet
NatuurhistorischGenootschapin Limburg) gavengeeD
steunvoor zo'nverondersteldegeneriekeafnamein
Limburg. Rond bun respektievelijkewoonplaatsen
(Roermondvoordr. J.P.M. Clerx enHulsbergvoor drs.
S.M.A. Keulen) kondendezecollega'ssteedsmeeT
uurhokkenaanwijzenwaarin zij de Tandlozekorfslak
haddenaangetroffen.
De tijd leek rijp voor eenonderzoekdat meeThelderheid
zou moetenverschaffenoverde vermeendeverdwijning
van de Tandlozekorfslak van de Sint-Pietersberg.Als
inderdaadde afgravingen bemalingvande groevedebet
zoudenzijn geweestaandie verdwijning dan zou de
soortzich gehandhaaftmoetenhebbenop de Cannerberg,die tot op hedenDietheeft geledenonderafgraving
in dagbouw.In 2001 voerdenwe dat onderzoekuit: we
zochtenop de Cannerbergop drie plaatsendie qua habitat overeenkwamenmetde beschrijvingvan de locaties
waar de Tandlozekorfslak fond 1950op de Sint-Pietersbergwas gevonden(Van RegterenAltena, 1958).Als
controleanno2001 op onzeeerdereinventarisatievan
1981-1984bemonsterden
we ook DOgtwee locaties op
de Sint-Pietersberg
die op of dichtbij de vindplaatsen
van fond 1950 lekente liggen. De uitkomstvan dit
onderzoekstondhaaksop onzeverwachtingen.We vondengeeDenkeleTandlozeof Ruwekorfslak op de Cannerberg,maar op eenvan de twee controle-locatiesop
de Sint-Pietersberg
yond eenvan ODS
in strooiselmonsterstwee exemplarenvan de Tandlozekorfslak
(Majoor & Lever, 2003).
Na publ1catlevan ODZebevmdmgen(Majoor & Lever,
2003)hebbenwe DOgonderzochtof de vondstvan deze
twee exemplarenvan de Tandlozekorfslak vertegenwoordigerswarenvan eengroterepopulatiein bet betreffendebosje. Over eenlengtevan circa 200m, grotendeelsruSSellde grenspalen57 en58 opNederlands
gebied,weld in september2002 op achtplaatsenvan
vierkanteoppervlakkenvan 50 x 50 cm met eengrove
zeefde strooisellaagen de oppervlakkigegrondlaag
bemonsterd.AIleen in betbemonsterdevlak dat op
dezelfdeplaatslag waar we eerderde twee Tandloze
korfslakken haddengevondenvandenwe opnieuween
huisjevan eenTandlozekorfslak. Geenvan de andere
zevenbemonsterdevlakkenleverdeeenTandlozekorfslak op. Het ziet er dusnaar nit datwe voor de controle
anno2001 op de Sint-Pietersbergeenzeerlokale en
kleine (rest-?)populatieTandlozekorfslakkenhebben

gevonden.
unze constatenngvan eensterkeatnamevan <Ielan<llaze korfslak op de Sint-Pietersbergende Cannerberg
tegenoverbet groeiendaantalvondstenvan deze soort

door aDZecollega-malacologen
eldersin Limburg
maaktenbet ODS
onmogelijk om zelfs maar eenhypothetischeverklaring voor ODZe
waarnemingente presentereDoWe steldenbij gebrekaanbetel dat er: 'met
betrekking tot de verondersteldeachteruitgangvan de
Tandlozekorfslak op de Sint-Pietersbergende Cannerberg sprakelijkt te zijn van eenlokaal fenomeen.Hiervoor is tot nu toe geeDafdoendeverklaring te geven.'
(Majoor & Lever,2003).
Inmiddels is er ecbtereenrapportover de bydrologie en
ecologievan bet Jekerdalverscbenenwaanneeook de
afnamevan de Tandlozekorfslak op de Cannerberg
goedkan wordenverklaard (Vennulst& De Mars,
2003). Dit rapportis opgesteldin opdracbtvan de
ENCI, die daanneewil ingaanop verwijten van de
lokale aktiegroep'ENCI Stop' datde bemalingvan de
groevesindsde zeventigerjarengeleid beeft tot uitdroging van bet Jekerdal(www.enci-stop.nl).Kort
samengevatzijn de conclusiesvan bet rapportdat bet
stilleggenvan drie watennolensin de Jeker(twee in de
dertigerjaren en 66nin de jaren zestig),maar vooral de
aanlegvan bet Albertkanaaltussen1930en 1934van
zeergrote invloed zijn geweestop de grondwaterstand
in bet Jekerdalenomgeving.Modelmatigis berekend
dat op eenpunt directaande voetvan de belling van de
Cannerberg,jets ten noordenvan bet CbateauNeercannebet grondwaterpeilin de tweedebelft van de dertiger jaren van bet oorsponkelijkemaaiveldniveaucirca
2.25 m is gezakt.Door de bemalingvan de ENCIgroeve zou dat niveausinds 1973DOgeensongeveer10
cm extra gezaktzijn. Uit scbematiscbeweergavenvan
de gemaakteberekeningenvalt verderaf te leidendat
ook de stijgboogtevan bet grondwaterin de Cannerberg
eenforge daling beeft ondergaan:van zo'n 16m aande
oostkantvan de bergtot de genoemde2.35 m aande
westkant.Het grondwatemiveauin de Sint-Pietersberg
zou (door andereeigenscbappen
van bet afgegraven
mergelmassiefdanvan de Cannerberg)minderbeinvloed zijn door de aanlegvan betAlbertkanaal.Tocb
laten berekeningenvoor eenmeetpuntaande voet van
bet ENCI-bos, in bet akkerlandnaastde grindweg in de
ricbting van de groeve,ook bier in de tweedebelft van
de dertigerjaren eendalingvan bet grondwaterpeilvan
circa 1 m zien. Na 1973is dat grondwaterpeildoorde
bemalingvan de groeveDOgongeveer50 cm extra
gedaald.Voor de Sint-Pietersbergmoet daar DOgbij
wordenopgetelddat de uitholling van bet oorspronkelijke mergelmassiefongetwijfeldverdereuitdroging tot
gevolgbeeft gebad.
unze waamemmgenbetrettendede atnamevan de
Tandlozekorfslak op de Sint-Pietersbergende Cannerberg zijn aande bandvan de bovenstaande
gegevensop
aannemelijkewijze te verklaren.De afgravingvan de
Sint-Pietersbergplusde doorsnijdingvan de SintPietersbergen de Cannerbergdoor bet Albertkanaal
beeft kennelijk op beidebeuvelsgeleid tot eenvrijwel

gelijktijdige significanteafnamevan de populaties
TandlozeenRuwekorfslakken.Bijkomend argument
ter ondersteuning
van dezeverklaring zou kunnenzijn
datde Tandlozekorfslak sinds 1985 oak niet is gevondenop betBelgiscbedeelvan de Sint-Pietersbergten
zuidenvan bet Albertkanaal(Warmoes,1987;Neckbeim, 1997).De zwaktevan dat argumentis ecbterdat
ons geenvondstenvan de Tandlozekorfslak van bet
Belgiscbdeelvan de Sint-Pietersbergten zuidenvan bet
Albertkanaalvan v66r 1985bekendzijn.
Wij zijn AnnewiesMajoor-Bergerdankverschuldigd
voor haar hulp bij hetbemonsterenvan de achtplaatsen
op de Sint-Pietersberg,
de Capaciteitsgroeplmmunologie van de UniversiteitMaastrichtvoor de bruikleenvan
eenstereomicroscoop
en prof. dr. E. Gittenbergervoor
het tellen van de Tandlozeen Ruwe Korfslakkenin de
collectie van het NNM Naturalis.
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OVER BET ONDERHOUD EN DE REPARATIES AAN BET SLAKKENHUIS, EN BET WEL
EN WEE VAN MIJN HELIX ASPERSA
H. Reneman
How snails repair their housesand the continuing story of my Helix aspersa.
Snailscleanregularlytheir housesby scrapingthemwith their radula and can evenrepair seriousshell-damage.On
behalf of her holidaythe author sether snailsfree, but shemissedthe observationson her slimy friendsand found
threenew Helix aspersa.Shetells abouttheir habits,love-makingandhibernation.
Voor eenslak is bet natuurlijk van levensbelangdat zijn
huis goed in ordeis. In mijn slakkenbakheb ik goed
kunnenzien wat ze zoal doenom bunhuis in eenperfecte conditie te hoodeD,waarbijze zelfs voor grote
klussenDietterugschrikken.Allereerstwordt bethuis
regelmatigschoongemaakt,
wat nodig is, omdater door
bet gravenstukjesaardeaan blijven kleven, die er
meestalDietvanzelf afvallen. In mijn bak hebbenze
natuurlijk geeDlekkereregenbuitjes,dus ik denk datze
bij mij de hele boel vakermoeten schoonmaken
dan in
denatuur.Ze schrapendan bet hele huis af met bun
mond, en datis eenbehoorlijk lawaaierigkarwei,zoiets
als eenpiependkrijtje op eenschoolbord.Ze bewegen
daarbijbunlichaamheellenig om overal bij te kunnen
komen, en doenme dan denkenaan eenkat die rich
wast.
Maar ook echtgroteschadeaan bethuis kunnenze
repareren! Bij eenvan de He/ix-enwas er eenflink stuk

van de mondrandafgebroken,met eengemeenscherp
uitziende,rafelige breuk. Ik hebgeeDideehoe dit
gebeurdis. Waarschijnlijkis hij ongelukkigterechtgekomenbij eenval van bet dak van mijn slakkenverblijf. Binnen eenweekhad de slak dit hersteld!Dat
ging als voIgt: hij produceerdeextra veel slijm, enheeft
daarmeeals bet ware bet aangroeienvande mondrand
gestimuleerd.Aanvankelijkwas bet DOgeenweke en
doorzichtigeplek, maarat gauwwas dezeplek Diet
meer vande restvan zijn huis te onderscheiden,
behalve
dan door eenonregelmatigheidin bet patroon.Deze
hele reparatieduurdeongeveereenweek, waarbij hij
Dietvan zijn plaatsis gekomen,en ook Dietheeft

gegeten.
Omdatik eenmaandop vakantie zou gaan,beslootik
mijn slakkenweer in vrijheid te stellen.Ik Damze mee
naar eenmooi plekje en liet ze gaan.Wat ik al verwacht
had,gebeurdeook daadwerkelijk:de Helix, die altijd

