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De Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica leeft over 25 km langs het 
Julianakanaal tussen Itteren en Echt

Jan Koert & Gerard Majoor

The Cylindrical whorlsnail Truncatellina cylindrica living in a 25 km stretch along the Julianakanaal channel between Itteren and Echt

Summary. In April 2020 the calcicole Cylindrical whorl snail Truncatellina cylindrica (A. Ferrussac, 1807) was found on the inside of the west-
ern dike lining the Julianakanaal channel near Obbicht, province of Limburg. Exploration of another 51 locations demonstrated this species 
to occur particularly on the insides of both the western and the eastern dykes along the Julianakanaal between Itteren and Echt, a stretch of 
approximately 25 km. A possible explanation why Truncatellina cylindrica lives here may be the warm and dry grassy habitat on the dykes sup-
ported by basalt blocks resting on sand. Local presence of Mistletoe Verbascum album and Agrimony Agrimonia eupatoria suggests calcareous 
soil, but the origin of such soil is not known.

Inleiding
De Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica (A. Fer-
russac, 1807) (fig. 1A, B) is in Nederland vooral bekend van 
kalkrijke gebieden in het zuiden van het land (Zuid-Limburg, 
Zeeland). De noordelijkste vindplaatsen in Nederland zijn de 
Rijndijk in de Millingerwaard bij Kekerdom en de Grebbedijk 
langs de Nederrijn te Wageningen (NDFF Verspreidingsat-
las). De soort geldt voor Nederland als ‘zeldzaam’ en staat als 
‘kwetsbaar’ op de Rode lijst (De Bruyne et al., 2003). De bio-
toop in Limburg omvat vooral kalkrijke, warme droge plaat-
sen zoals kalkrijke hellingen en kalk(rijke) graslanden (zie 
bijvoorbeeld Majoor et al., 2019). Het was dan ook verrassend 
dat de soort in 2012 op een dijkje langs de bronvijver van de 
Kingbeek in Obbicht (de Sjprènk) werd aangetroffen (Koert & 
Majoor, 2014). Daarbij rees de vraag “of voor de aanleg van het 
dijkje grond van elders is aangevoerd, waardoor er hier meer 
kalk aanwezig is dan in de oorspronkelijke bodem in de om-
geving van de Sjprènk.” De verwondering nam nog verder toe 
toen op 16 april 2020 ook in een oppervlakkig bodemmonster 
van de binnenzijde van de westelijke dijk langs het Julianaka-
naal ten noorden van Obbicht de Cilindrische korfslak werd 
aangetroffen. Was dit opnieuw een toevalstreffer of zou de 
soort op meer plaatsen op de dijken langs het Julianakanaal 
voorkomen?

Dijkhoppen
Om de verspreiding van de Cilindrische korfslak over de 
dijklichamen van het Julianakanaal te inventariseren zijn er 
tussen april en november 2020 tussen Borgharen en Maas-
bracht 52 bodemmonsters van de dijken van het Julianakanaal 
onderzocht. Er werd per locatie een oppervlakkig bodem-
monster van ongeveer een halve liter genomen. De monsters 
werden gezeefd op zeven met als kleinste maaswijdte 0,3 mm, 
klein genoeg om ook zeer juveniele huisjes te kunnen vinden. 
Uit de residuen werden alle slakkenhuisjes verzameld. Er zijn 
36 locaties op de binnenzijden van de dijken onderzocht: 23 
monsters van de westelijke en 13 van de oostelijke dijk. Daar-
naast werden er ook 16 bodemmonsters van de buitenzijden 
van de dijken tussen Itteren en Maasbracht bekeken: zeven van 
de westelijke dijk en negen van de oostelijke dijk.

Fig. 1. A: Huisje van de Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica. Foto’s © 
Guido & Philippe Poppe. B: Levende Cilindrische korfslak. Foto Frank Julich.
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Een biotoop van 25 km lengte
De dijken van het Julianakanaal kennen verschillende vegeta-
ties die variëren van ruigten met braam Rubus spec. of brand-
netel Urtica spec. tot grazige dijkvlakken met wat kruiden. In 
het verleden werden op delen van de dijken schapen geweid; 
ze worden nu eenmaal per jaar gemaaid, met afvoer van het 
maaisel. Op meerdere plaatsen worden de dijken beschaduwd 
door populieren of struweel. Beschaduwing vermindert daar 
de verdamping en de restanten van afgevallen bladeren hou-
den het vocht langer vast, waardoor de bodem ter plekke voch-
tiger en voedselrijker is (Ter Horst et al., 1990). Ten zuiden van 
Stein groeit op veel populieren Populus spec. langs het kanaal 
Maretak Viscum album (fig. 2); op de oostelijke dijk te Itteren 
groeit Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria. De aanwezig-
heid van deze plantensoorten suggereert dat de bodem op die 
plaatsen kalk bevat. De onderste twee meter van de binnenzij-
den van de dijken zijn bij de aanleg van het kanaal versterkt 
met basaltblokken die in de loop der tijd op de meeste plaatsen 
met aarde en humus bedekt zijn, daarop groeien grassen en 
kruiden.
Door de verscheidenheid aan begroeiing en onderhoud blijken 
de dijklichamen rijk aan slakkensoorten die verschillende ha-
bitats prefereren. Bijzonder was bijvoorbeeld de vondst van de 
Zwitserse glansslak Oxychilus navarricus helveticus op de bin-
nenzijde van de oostelijke dijk bij Itteren. Een populatie van die 

soort was in maart 2020 ter hoogte van Illikhoven onderaan de 
buitenzijde van de westelijke dijk gevonden (Koert et al., 2020a, 
b). Eveneens op de binnenzijde van de oostelijke dijk bij Itte-
ren werd de Gekielde loofslak Hygromia cinctella aangetroffen. 
Aan de buitenzijde van de oostelijke dijk bij Geulle werd een 
verweerd exemplaar van de Grote kartuizerslak Monacha can-
tiana opgeraapt; onderaan die dijk werd later een populatie van 
deze soort aangetoond (Majoor et al., 2020). Eveneens in Geulle 
werd op de binnenkant van de westelijke kanaaldijk (fig. 3) de 
Kleine korfslak Vertigo pusilla gevonden en in Stein op dezelf-
de dijkhelling de Kleine kartuizerslak Monacha cartusiana. Op 
zes plaatsen werd het Aardschijfje Lucilla scintilla gevonden, 
op tien plaatsen het Duintolletje Paralaoma servilis. Allemaal 
soorten die in Limburg niet algemeen zijn.

Vindplaatsen Cilindrische korfslak
De Cilindrische korfslak werd tussen Itteren en Echt op 17 
locaties aangetroffen op de binnenzijde van de westelijke dijk 
langs het Julianakanaal, een talud met een lengte van onge-
veer 25 km. Bovendien werd de soort op vier locaties op de 
binnenzijde van de oostelijke dijk gevonden (tabel 1, fig. 4). De 
soort werd alleen in Itteren aan de buitenzijde van de kanaal-
dijken aangetroffen, op één plaats op de westelijke dijk en op 
één plaats op de oostelijke dijk. De laatstgenoemde vindplaats 
was dichtbij de kop van de dijk, daar werden 19 exemplaren 

Fig. 2. Westelijke dijk van het Julianakanaal bij Itteren. De Maretakken in de populieren suggereren een kalkhoudende bodem. Foto Jan Koert.
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van de Cilindrische korfslak gevonden. Op de buitenkant van 
de westelijke dijk ging het om één exemplaar. De voornaamste 
begeleidende soorten van de Cilindrische korfslak op de dij-
ken waren Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea (op 18 plaatsen), 
Scheve Jachthorenslak Vallonia exentrica (op 15 plaatsen) en 
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella (op acht plaatsen). 
Deze soorten prefereren alle drie warme, droge en liefst kalk-
houdende habitats (Jansen, 2016).

Mogelijke verklaring
In de recente rapportage over de vondst van de Zwitserse 
glansslak Oxychilus navarricus helveticus ter hoogte van 
Illikhoven (Koert et al. 2020b) is vermeld dat voor de aanleg 
van het Julianakanaal tussen 1929 en 1932 bij Elsloo de 
Scharberg moest worden doorgraven (fig. 5). In de ondergrond 
van de Scharberg was een dunne laag met ontkalkte miocene 
of pliocene fossielen aanwezig die was ingebed in (soms 
glauconiethoudende) zandlagen die waarschijnlijk geen kalk 
bevatten (Jonkergouw, 1969). Bij de aanleg van het kanaal werd 
tegelijk vanuit Maasbracht respectievelijk Maastricht gewerkt 
in de richting van Elsloo. Voor de dijken werd bij het graven 
van het kanaal in eerste instantie de vrijgekomen grond en 
grond uit de directe omgeving gebruikt. De zanderige grond 
afkomstig van de Scharberg is gebruikt om over een grote 
lengte van het kanaal de reeds aangelegde dijken verder op te 
hogen. De lokale aanwezigheid van Agrimonie en van Maretak 
op populieren wijst op een relatief kalkhoudende bodem ter 

plaatse; het is echter niet duidelijk waar die kalkhoudende 
grond vandaan gekomen is.
De binnenzijden van de dijken werden later verstevigd met 
basaltblokken. Dat is mogelijk de verklaring waarom de 
Cilindrische korfslak vooral op de binnenkanten van de 
kanaaldijken is aangetroffen. De soort prefereert een warme 
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Fig. 3. Binnenkant van de westelijke dijk van het Julianakanaal ter 
hoogte van Geulle. Foto Gerard Majoor.

Fig. 4. Kaart van het Julianakanaal met per geografische plaats (‘dorp’) 
geclusterde resultaten van de daar bemonsterde locaties aan de binnen-
zijde van de dijken. Symbolen links van het kanaal hebben betrekking 
op de westelijke dijk, symbolen rechts van het kanaal betreffen de 
oostelijke dijk. Open cirkel: locatie(s) onderzocht, geen Cilindrische 
korfslak gevonden; rode punt: locatie(s) onderzocht, Cilindrische 
korfslak aangetroffen.
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en droge habitat. Door de zon opgewarmde basaltblokken 
die de warmte lang vasthouden en goede afwatering tussen 
de blokken en via de zanderige ondergrond zouden hierbij 
een rol kunnen spelen. De binnenzijde van de westelijke dijk 
zal bovendien meer opwarmen door zoninstraling dan de 
oostelijke dijk. Door de aanwezigheid van de basaltblokken 
heeft de natuur zich aan de binnenkanten van de dijken 
in alle rust kunnen ontwikkelen. Er kon niet begraasd of 
gemaaid worden, zoals te zien is aan de ruige vegetatie. Dit 
in tegenstelling tot de buitenzijden van de dijken die jaarlijks 
worden gemaaid (fig. 2, 3). Uiteraard is de atmosfeer boven de 

binnenkanten van de dijken vochtiger dan de buitenkanten 
vanwege de nabijheid van het wateroppervlak. Dat kan 
bijdragen tot de aantrekkelijkheid van die biotopen voor 
slakken.
Het voorkomen van de Cilindrische korfslak en enkele ande-
re bijzondere soorten huisjesslakken langs het Julianakanaal 
roept de vraag op of ook andere waterwegen in Limburg zul-
ke interessante biotopen bieden. De dijken van een kanaal als 
bijvoorbeeld de Zuid-Willemsvaart kunnen daarop worden 
onderzocht.

Tabel 1. Geclusterde vondsten van de binnenkanten van de dijken in acht dorpen langs het Julianakanaal

Dorpen Stein Berg

Amersfoortcoördinaten 180.5- 181.9-
331.3 334.2

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam west* oost west oost west oost west oost west oost west oost west oost

Stekelslakje Acanthinula aculeata X X X X X
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula X X X X X X X X
Kleine blinkslak Aegopinella pura X
Grote clausilia Alinda biplicata X X X
Slanke dwergslak Carychium tridentatum X X
Blindslak Cecilioides acicula X X X X
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis X X X X X
tuinslak Cepaea spec. X X X X
Vale clausilia Clausilia bidentata X X X
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica X X X X X
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella X X X X X
agaathoren Cochlicopa spec. X X X X X X
Tandloze korfslak Columella edentula X
Boerenknoopje Discus rotundatus X X X
Wijngaardslak Helix pomatia X
Gekielde loofslak Hygromia cinctella X
Aardschijfje Lucilla scintilla X X X X X X
Geribde clausilia Macrogastra attenuata 

lineolata
X

Kleine kartuizerslak Monacha cartusiana X

Bos-loofslak Monachoides incarnatus X X X
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis X X
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius X X
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi X X X
Zwitserse glansslak Oxychilus navarricus helveticus X X
glansslak Oxychilus spec. X X
Duintolletje Paralaoma servilis X X X X
Dwergpuntje Punctum pygmaeum X X X X X X X
Barnsteenslak Succinea putris X X
Haarslak Trochulus hispidus X X X X
Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica X X X X X X X X X X
Geribde jachthorenslak Vallonia costata X X X X X X X X X X X
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica X X X X X X X X X X X
Kleine korfslak Vertigo pusilla X
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea X X X X X X X X X X X
Kleine kristalslak Vitrea contracta X X X
Doorschijnende glasslakVitrina pellucida X X X X X X X

* west: westelijke dijk; oost: oostelijke dijk

178.1-322.7 179.8-326.0 181.2-329.1 183.1-337.1 185.4-342.0 186.9-345.7

Itteren Geulle Elsloo Obbicht Roosteren Echt
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Fig. 5. De doorgraven Scharberg begrenst nu de oostkant van het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo. Foto Gerard Majoor.


