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richtlijn). In Nederland zijn de Rijks- en Provinciale overheden ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Daartoe zijn de Eu-
ropese regels vastgelegd in nationaal beleid en wetgeving. In Ne-
derland is de Habitatrichtlijn onder andere van toepassing op de 
Nauwe korfslak en de Zegge-korfslak [figuur 1].
In het boek ‘De landslakken van Nederland’ uit 1970 werd gesteld 
dat de Zegge-korfslak “hoogstwaarschijnlijk als uitgestorven” 
moest worden beschouwd (GittenberGer et al., 1970). Twaalf jaar la-
ter bleek de soort toch nog op twee plaatsen in moerasjes in het Ge-
leenbeekdal voor te komen (ripken, 1982; keulen, 1985) en nog later 
dat hij ook elders in Limburg leefde (keulen, 1998).
Van de Nauwe korfslak [figuur 2] zijn in Limburg enkele waarnemin-
gen van individuele exemplaren bekend, zoals bijvoorbeeld in 2004 
in de Hoge Fronten in Maastricht (GmeliG meylinG & De bruyne, 2006). 
Maar voor zover bekend bij de MSL is er in Limburg maar één stabiele 
populatie, die in 2001 in het Geleenbeekdal bij Nuth is ontdekt (keu
len, 2007).
De al bekende verspreidingsgegevens van de Zegge-korfslak en de 
Nauwe korfslak zijn door de Provincie Limburg verwerkt in stippen-
kaarten. Die gegevens zijn echter onvoldoende om er goed bescher-
mingsbeleid op te baseren. Daarom heeft de Provincie Limburg 
de MSL gevraagd de actuele toestand van de soorten in de vier ge-
noemde Natura 2000-gebieden te bepalen. Ook is gevraagd de om-
vang van de leefgebieden van de twee soorten in kaart te brengen. 
Dit onderzoek is door de MSL uitgevoerd in 2016. Hierbij zijn boven-
dien adviezen geformuleerd ten aanzien van het te voeren beheer.

methoden van onderzoek

Onderzoek naar de Zegge-korfslak is in principe eenvoudig. De die-
ren leven in Limburg vooral op het blad van Moeraszegge (Carex 
acutiformis) en worden hoogst zelden op de bodem aangetroffen. 

De Zegge-korfslak (Vertigo moulinsiana) en de Nauwe korf-

slak (Vertigo angustior) vallen onder de bescherming van de 

Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn verplicht de over-

heid voor de daarin genoemde  soorten beschermde gebie-

den aan te wijzen en ze daar duurzaam in stand te houden 

(Natura 2000). Voor het nemen van beschermingsmaatre-

gelen is het van belang om de leefgebieden van deze soor-

ten goed in beeld te hebben. Daarom is in 2016 in opdracht 

van de Provincie Limburg door de Mollusken Studiegroep 

Limburg (MSL) het voorkomen alsmede de habitat van de 

twee korfslakken in vier Limburgse Natura 2000-gebieden 

onderzocht: de Sint-Jansberg, het Swalmdal, het Roerdal 

en het Geleenbeekdal. Op grond van de uitkomsten zijn de 

ligging en de kwaliteit van de leefgebieden van de Nauwe 

korfslak en de Zegge-korfslak bepaald en kunnen maatre-

gelen voor het behoud en/of de verbetering van de leefge-

bieden worden gepland.

de zegge-korfslak en de nauwe korfslak in limburg

De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit; duurzame be-
scherming van flora en fauna is nodig om deze achteruitgang te 
stoppen. Binnen de Europese Unie (EU) zijn er richtlijnen gekomen 
die de lidstaten verplichten specifieke dier- en plantensoorten en 
hun natuurlijke leefomgeving te beschermen (Vogel- en Habitat-
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FIGUUR 1
Zegge-korfslak (Vertigo moulinsiana) op een blad van Moeraszegge (Carex 
acutiformis) (foto: S. Keulen).

FIGUUR 2
Nauwe korfslak (Vertigo angustior) op een blad van Moeraszegge (Carex acuti-
formis) (foto: T. Faasen).
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ras. Het huisje van de Nauwe korfslak is nog kleiner en slanker dan 
dat van de Zegge-korfslak (circa 1,8 x 0,9 mm). Dit dier is alleen te 
vinden door strooisel van de bodem te verzamelen, dat uit te spoe-
len op zeven en het residu met behulp van een binoculaire loep te 
onderzoeken. Een tijdrovende procedure.

de periode van onderzoek

Onderzoek naar de Zegge-korfslak en Nauwe korfslak kan niet jaar-
rond plaatsvinden. De Zegge-korfslak overwintert op afgestorven 
blad van Moeraszegge. Na de winter is de omvang van de popula-
tie meestal aanzienlijk afgenomen (GmeliG meylinG et al., 2006a). De 
dieren die de winter overleefd hebben zijn voor hun voedsel afhan-
kelijk van schimmels en algen die groeien op het blad van Moeras-
zegge. Eind mei beginnen deze planten gewoonlijk een zodanige 
omvang te krijgen dat er voldoende schimmels en algen op groeien 
om de Zegge-korfslak te kunnen voeden. Dan begint de voortplan-
ting en nemen de populaties weer snel in omvang toe en wordt bij 
monitoringsonderzoek de trefkans ook groter. 
Ook de populaties Nauwe korfslak nemen in de winter in omvang 
sterk af (De bruyne, 2002). Omdat deze soort op de bodem in moe-
rasjes leeft is ze sterk afhankelijk van de waterstand op deze plaat-
sen. Als het strooisel bij hoge waterstand in het water komt te lig-
gen verdrinken veel dieren. In Limburg omvat een populatie Nauwe 
korfslak gewoonlijk pas in augustus zoveel dieren dat de kans op het 
vinden van exemplaren redelijk groot is. 

de weersituatie tijdens het onderzoek

Een uitzonderlijk jaar
Een optimaal leefgebied voor zowel de Zegge-korfslak als voor de 
Nauwe korfslak is gebaat bij een stabiel waterpeil; net iets onder, of 
liever net iets boven het oppervlak. De leefgebieden van deze soor-

ten zijn moerassig, maar nooit zeer nat of 
zeer droog. Hoe anders waren de omstan-
digheden in 2016. Vooral het zuiden van Ne-
derland werd van half mei tot half juni ge-
troffen door overvloedige regenval. In grote 
delen van Limburg viel in juni wel 200 mm 
meer regen dan gemiddeld, vergeleken met 
de gemiddelde hoeveelheid neerslag in die 
maand over de laatste 30 jaar (KNMI, 2016) 
[figuur 3].
De maanden daarna, van juli tot en met ok-

Het volstaat daarom het blad van Moeraszegge op zicht af te zoe-
ken. Maar aangezien de huisjes van deze soort slechts ongeveer 2,5 
x 1,6 mm groot zijn is dat toch nog niet zo makkelijk. Daarnaast is 
er ervaring nodig want er komen op Moeraszegge ook andere slak-
kensoorten voor die op de Zegge-korfslak lijken. En verder kunnen 
ook kevertjes, op het blad klevende poepjes en zaden en nog veel 
meer ‘kruimeltjes’ gelijkenis vertonen met de Zegge-korfslak. Een 
goede loep is dus onontbeerlijk en bij onzekerheid over de deter-
minatie zal er thuis met de binoculaire loep nog naar de twijfelge-
vallen gekeken moeten worden. Verder moet er rekening gehou-
den worden met een mogelijk voorkomen van de Zegge-korfslak 
op andere waardplanten, zoals Pluimzegge (Carex paniculata), Oe-
verzegge (Carex riparia), Riet (Phragmites australis), Liesgras (Gly-
ceria maxima) en, zij het zeer uitzonderlijk, Galigaan (Cladium ma-
riscus). 
Het vinden van de Nauwe korfslak vereist een heel andere techniek. 
Dit dier leeft op de bodem, tussen afgestorven blad in zeggenmoe-

FIGUUR 3
Afwijking van de som van de neerslaghoeveelheid in juni 2016 ten opzichte 
van de normale hoeveelheid (bron: KNMI, 2016).

FIGUUR 4
Een kolkende watermassa baant zich door het 
broekbos een weg naar de Swalm, 24 juni 2016 
(foto: S. Keulen).
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dere bij de Geuldert (Sint-Jansberg) en langs de Swalm was de wa-
terstand tot wel 30 à 40 cm hoger dan normaal. Gepland onderzoek 
kon daarom maar deels uitgevoerd worden. Het is niet gelukt om al-
le de plaatsen die in de eerste periode niet onderzocht konden wor-
den later in 2016 nogmaals te bezoeken.
De populaties waren slecht ontwikkeld als gevolg van de extreme 
weersomstandigheden. Daarom waren de dieren moeilijk te vin-
den. Soms was de Zegge-korfslak zelfs niet terug te vinden op plaat-
sen waar de soort van oudsher altijd voorkwam (GmeliG meylinG et 
al., 2006a; keulen, 1998; keulen, 2014).

resultaten per onderzocht gebied

De Zegge-korfslak
In figuur 6a zijn de vier onderzochte Natura 2000-gebieden aan-
gegeven. Als voorbeeld hoe de onderzoeksresultaten verwerkt zijn 
is op deze kaart met een rode lijn een uitsnede aangegeven van 
het deelgebied Geleenbeekdal-Beemden. Figuur 6b toont de Ge-
leenbeek-Beemden met de vindplaatsen van de Zegge-korfslak in 
2016; ook zijn op deze kaart de Kathager Beemden en omgeving 
als een nog kleiner deelgebied gemarkeerd. In figuur 6c zijn op de 
kaart van de Kathager Beemden en omgeving alle oudere en ove-
rige waarnemingen weergegeven en zijn de in 2016 vastgestelde 
actuele leefgebieden van de Zegge-korfslak, en de gebieden die 
geen leefgebied vormen, met een accentuerende kleur gemar-
keerd.

tober, hadden een neerslagtekort waarbij vooral september uit-
zonderlijk droog was. Of het jaar 2016 echt uitzonderlijk was of dat 
dergelijke zeer natte en zeer droge perioden vaker gaan optreden 
zal nog moeten blijken. De laatste jaren worden er steeds vaker ‘re-
cords’ gemeld wat betreft bijzondere weersomstandigheden. Ten 
tijde van het schrijven van dit artikel ( juni/juli 2017) is er opnieuw 
een periode van extreme droogte die tot het verdrogen van de bio-
topen van de Nauwe korfslak en de Zegge-korfslak kan leiden. Er lij-
ken veranderingen in het klimaat gaande. In hoeverre soorten als 
deze korfslakken, die behoefte hebben aan een milieu met zeer con-
stante omstandigheden, dergelijke toenemende dynamiek kunnen 
verdragen moet worden afgewacht.

Gevolgen voor de korfslakken
De groei van Moeraszegge was in 2016 als gevolg van een zacht 
voorjaar goed op gang gekomen. In de zachte winter die hieraan 
vooraf ging hebben waarschijnlijk veel korfslakken kunnen over-
leven. Het had een goed korfslakkenjaar kunnen worden. Maar de 
zeer natte periode die half mei begon gooide in Limburg roet in het 
eten. Swalm, Roer en Geleenbeek traden buiten hun oevers [figuur 
4]. Grote zeggen als Moeraszegge hadden ernstig te lijden onder de 
overstromingen. Het water dat buiten de bedding zijn weg zocht 
vormde stroombanen waarin de zeggeplanten werden neerge-
drukt, waardoor ze met het blad in het water kwamen te  liggen. En 
hier en daar was de vegetatie zelfs weggevaagd.
Grotere slakken kunnen deze omstandigheden overleven door in 
planten of tegen boomstammen op te klimmen. Vastgekleefd op 
stengel of stam wachten ze drogere tijden af [figuur 5]. Maar kleine 
slakken, zoals de Zegge-korfslak, redden het niet. Ze worden door de 
stroom meegesleurd of verdrinken. 
Nadat het water weer was gezakt bleek de groei van de Moeraszeg-
ge achter te blijven. Maanden later was de vegetatie nog steeds ijler 
dan gewoonlijk. Waar de moeraszeggeplanten platgedrukt waren 
sproten ze wel opnieuw uit, maar de ontwikkeling van de vegetatie 
bleef ver achter ten opzichte van andere jaren. 
De droge periode daarna heeft de ontwikkeling van de populaties 
Zegge-korfslak ook geen goed gedaan. Al met al was het een slecht 
jaar voor deze soort. Opvallend is echter dat begin november nog 
veel juveniele Zegge-korfslakken werden waargenomen. Moge-
lijk heeft de Zegge-korfslak als soort een veel grotere veerkracht 
dan gedacht en kan hij snel herstellen van de gevolgen van slechte 
weersomstandigheden.
De plaats in het Geleenbeekdal waar de Nauwe korfslak leeft is 
niet in de zeer natte periode onderzocht. Of ook hier sprake is ge-
weest van een hogere waterstand dan de soort verdragen kan, is 
daarom niet bekend. De droge periode zal geen goed gedaan heb-
ben, onder andere de voortplanting van de soort kan er door be-
lemmerd zijn.

Invloed op het onderzoek
De gebieden waar de Zegge-korfslak voorkomt zijn gewoonlijk 
goed te bereiken en goed begaanbaar, maar in juni en de eerste helft 
van juli was dit zeker niet het geval. Op diverse plaatsen, onder an-

FIGUUR 5
Rode wegslakken (Arion rufus) wachten bovenin Oeverzegge (Carex riparia) 
op drogere tijden. Swalmdal, 24 juni 2016. (foto: Karine Letourneur; met toe-
stemming overgenomen uit Majoor, 2016). 
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blijkt uit vergelijking met een rapport over dit gebied uit 2008 waar-
in staat: “ondanks gericht onderzoek is de streng beschermde Zeg-
ge-korfslak niet in het gebied aangetroffen” (peters et al., 2008).

Roerdal
Het Roerdal is onderzocht in juli en augustus. In het Roerdal komt 

Sint-Jansberg
De moerasgebieden bij de Sint-Jansberg zijn in de 
maand juni o nderzocht. De Zegge-korfslak is te-
ruggevonden op de bekende, oudere vindplaat-
sen (GmeliG meylinG et al., 2006a). Daarnaast is ge-
bruik gemaakt van recente waa  rnemingen van collegae-malaco-
logen in dit gebied (boesVelD & VAn leeuwen, 2015; VAn leeuwen et al., 
2015). De begrenzing van de leefgebieden kon niet geheel bevredi-
gend vastgesteld worden: enerzijds door de hoge waterstand en 
anderzijds door veelal slecht ontwikkelde populaties met weinig 
individuen. Een bijzonderheid is dat de Zegge-korfslak hier lokaal 
op Galigaan voorkomt. 

Swalmdal
Ook het Swalmdal was in juni slecht begaanbaar vanwege de over-
vloedige regenval en het buiten de oevers treden van de Swalm. 
Daarom is hier in juli en augustus nader onderzoek gedaan. Op de 
van oudsher bekende vindplaatsen bij de kruising van de Swalm 
met de A73 (kuiters et al., 2001; GmeliG meylinG et al., 2006a) kon een 
aantal populati es niet worden teruggevonden. 
Andere populaties hadden door de recente overstromingen zwaar 
geleden. In de buurt van het zwembad De Bosberg zijn op een 
aantal oude vindplaatsen (kuiters et al., 2001; GmeliG meylinG et al., 
2006a) nu geen Zegge-korfslakken teruggevonden. Door  het ont-
breken van beheer is bovendien op andere plaatsen de vroeger aan-
wezige Moeraszegge verdwenen of te ijl geworden om nog als ha-
bitat voor de Zegge-korfslak te kunnen dienen. 
Opmerkelijk was de vondst van een eerder niet bekende popula-
tie van de Zegge-korfslak. De waardplant is hier Pluimzegge. Lo-
kaal vormt deze in een moeras met veel veenmossen (Sphagnum 
spec.) grotere aaneengesloten vegetaties. Dit is  bijzonder, want 
in een habitat met veenmos komt de Zegge-korfslak gewoonlijk 
niet voor.
In augustus 2017, dus buiten de periode van het hier beschreven 
onderzoek, werd tijdens een gezamenlijke excursie van de MSL en 
de Nederlandse Malacologische Vereniging in een kwelgebied ter 
hoogte van boerderij Hoosterhof nog een nieuwe populatie van de 
Zegge-korfslak ontdekt. Dat het hier om een nieuwe populatie gaat 
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FIGUUR 6 
Ligging van de vier op Zegge-korfslak (Vertigo moulinsiana) en Nauwe korf-
slak (Vertigo angustior) onderzochte Natura 2000-gebieden in Limburg, met 
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tura 2000-gebied niet binnen de grenzen daarvan opgenomen. Nu 
komen er grote aantallen van de Zegge-korfslak voor. Er leeft ook 
een andere slakkensoort die als ‘gevoelig’ op de Rode lijst staat: de 
Oorvormige glasslak (Eucobresia diaphana).

De Nauwe korfslak
In het Geleenbeekdal is er één bekende populatie van de Nauwe 
korfslak: bij Driesschen (Nuth). De soort komt er voor in het strooi-
sel van een moerassige plaats die begroeid is met Moeraszegge. De 
habitat is door de geringe omvang erg kwetsbaar. Het onderzoek 
naar de Nauwe korfslak in dit gebied heeft eind september plaats 
gevonden. Helaas is er toen geen enkel exemplaar aangetroffen. 
Dat wil niet zeggen dat de soort er verdwenen is, want het is wel eer-
der voorgekomen dat hij een jaar niet gevonden werd en een jaar 
later weer wel. Maar zorgelijk is het wel; de bodem van de habitat 
was tijdens het onderzoek droger dan in enig ander jaar is waarge-
nomen. Daarnaast zijn er van het Geleenbeekdal van andere plaat-
sen strooiselmonsters onderzocht, maar er zijn geen nieuwe popu-
laties van de soort aangetroffen.
Ook zijn er enkele tientallen strooiselmonsters onderzocht van de 

de Zegge-korfslak slechts op enkele van 
ouds bekende plaatsen voor (GmeliG mey
linG et al., 2006a). De Zegge-korfslak is daar 
ook in 2016 teruggevonden. Ondanks uit-
voerig onderzoek zijn er geen nieuwe po-
pulaties ontdekt. De Roer stroomt door een 
overwegend agrarisch landschap en er zijn 
relatief weinig plaatsen met een natuurlij-
ke begroeiing. Waardplanten voor de Zeg-
ge-korfslak zijn daarom slechts spaarzaam 
aanwezig.

Geleenbeekdal
Het Geleenbeekdal is in de maanden september, oktober en novem-
ber onderzocht. Dit langgerekte dal kent veel zijdalen met moeras-
jes en broekbossen. Op alle van oudsher bekende plaatsen (keulen, 
1998; GmeliG meylinG et al., 2006a) is de Zegge-korfslak teruggevon-
den. Maar op enkele vroeger zeer rijke vindplaatsen werden nu nog 
maar een paar Zegge-korfslakken gevonden. Dit lijkt het gevolg van 
een voor deze soort te rigoureus maaibeleid. Verbossing tegengaan 
door selectief te maaien is soms nodig. Maar de Moeraszegge vol-
ledig wegmaaien is uiteraard funest voor de Zegge-korfslak [figuur 
7]. Als maaien nodig is om andere gewenste soorten een kans te ge-
ven is er een fijnmazig beheer nodig om ook de Zegge-korfslak te 
behouden. 
Gelukkig werd ook het omgekeerde waargenomen. Op een terrein 
van het Waterschap is in de vroege jaren ‘90 een natuurontwikke-
lingsproject gestart. Hierbij zijn het terrein en de omgeving door 
vernatting geschikt gemaakt voor onder andere de groei van Moe-
raszegge. In 1997 is het terrein door de eerste auteur uitgebreid on-
derzocht, maar de Zegge-korfslak werd er toen niet gevonden. Wel 
werden er in de bodem subfossiele huisjes 
van de soort aangetroffen, dat wil zeggen 
huisjes van dieren die er honderden tot dui-
zenden jaren geleden geleefd hebben. De 
omgeving was dus ooit geschikt als habitat 
van de soort. En nu komt de Zegge-korfslak 
er weer in grote aantallen voor [figuur 8].
Iets dergelijks werd ook waargenomen in 
een zeer nat terrein bij Reijmersbeek (Nuth), 
nu begroeid met een vegetatie van grote 
zeggen. Ongeveer tien jaar geleden was dit 
nog een intensief gebruikt weiland. Om die 
reden is het bij het vaststellen van het Na-

FIGUUR 7
Voorbeeld van een voor de korfslakken (Vertigo 
spec.) niet zo gunstig beheer op een terrein bij 
Terworm, Heerlen. Waar machinaal maaien 
mogelijk was is de vegetatie weggemaaid (foto: S. 
Keulen).

FIGUUR 8
Goed ontwikkelde zeggevegetatie met Zegge-
korfslak (Vertigo moulinsiana) op een terrein van 
het Waterschap Limburg (foto: S. Keulen).
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In Limburg gaat het vrijwel altijd om vege-
taties van Moeraszegge. Deze zegge is ge-
baat bij een constante waterstand nabij 
het oppervlak en een geringe beschadu-
wing. Daar de beide soorten korfslakken 
alleen kunnen gedijen bij een hoge lucht-
vochtigheid is een lage dynamiek in deze 
biotopen gewenst. 
Het beheer van een bepaald natuurgebied 
is altijd maatwerk en een compromis. Het is 
onder andere afhankelijk van het gewenste 
einddoel (voor welke soorten wordt het be-
heer uitgevoerd), de beginsituatie en de re-

sultaten die na een aantal jaren beheren zichtbaar zijn. Maar ook de 
omvang van het terrein, de bereikbaarheid en de beschikbare finan-
ciën spelen een rol. 
Een goed voorbeeld is maaibeheer; bestaande uit maaien en het 
maaisel afvoeren. Een dergelijk beheer wordt vaak toegepast om te 
verschralen en kwetsbare vegetaties, zoals bloemrijk grasland met 
orchideeën en kleine zeggen, terug te krijgen of te behouden. Grote 
planten als Pluim- en Moeraszegge, de ‘waardplanten’ voor de Zeg-
ge-korfslak, zijn dan geen onderdeel van de gewenste vegetaties en 
worden volledig weggemaaid en afgevoerd. Dat is uiteraard desas-
treus voor de leefomstandigheden van de Zegge-korfslak. Na het 
maaien zijn de abiotische omstandigheden (bijvoorbeeld de lucht-
vochtigheid in de vegetatie) drastisch veranderd en de ‘waardplan-
ten’ verdwenen. De gemaaide vegetatie droogt uit, waardoor zelfs 
Zegge-korfslakken die uit het maaisel op de bodem zijn gevallen 
nauwelijks overlevingskans hebben (GmeliG meylinG et al., 2006b). 
Voor het behoud van een vegetatie met grote zeggen als Pluim- en 
Moeraszegge, die de Zegge-korfslak tot waardplant kunnen dienen, 
zou alleen gemaaid moeten worden als de zeggenvegetatie sterk 
verruigt.
In natte natuurgebieden ontstaat zo een dilemma: wel of niet maai-
en? Het compromis zou er uit kunnen bestaan dat de voor de Zeg-
ge-korfslak meest geschikte stukken terrein niet of gefaseerd ge-
maaid worden en dat het maaibeheer op andere delen van het ter-
rein wordt ingesteld op het ontwikkelen en behouden van schraal 
grasland. Met gefaseerd maaien wordt maaien in een cyclus van on-
geveer vijf jaar bedoeld. Maar ook dan liefst nog met beleid behe-
ren: slechts indien nodig de meest verruigende delen maaien. Daar 
waar het om relatief kleine oppervlakken gaat zal machinaal maai-
en vaak niet mogelijk zijn. Handmatig maaien heeft daarom de 
voorkeur; bovendien wordt daarmee bodemverdichting door zware 
maaimachines voorkomen.
Merkwaardig genoeg kan voor korfslakken goed en slecht maai-
beheer op het eerste gezicht vrijwel een zelfde beeld opleveren. 
Een terrein dat jaarlijks gemaaid wordt, maar waar bij toeval enke-
le stukjes van de zeggevegetatie zijn blijven staan – bijvoorbeeld  
omdat het ter plaatse te nat en drassig was of omdat er dikke tak-
ken onder de bomen lagen [figuur 7] – lijkt heel veel op een ter-
rein waarin na onderzoek en overleg bepaalde delen niet gemaaid 

Sint-Jansberg, het Swalmdal en het Roerdal, maar ook hierin is de 
Nauwe korfslak niet aangetroffen.

een overzicht van de resultaten

In totaal zijn er in 2016 bij het onderzoek 28 leefgebieden en 14 po-
tentiële leefgebieden voor de Zegge-korfslak vastgesteld en één 
leefgebied en één potentieel leefgebied voor de Nauwe korfslak. In 
een leefgebied is de soort in 2016 en/of in de vijf jaren daarvoor le-
vend aangetroffen. Potentiële leefgebieden zijn gebieden die al ge-
schikt zijn of die geschikt gemaakt kunnen worden voor de Zegge- 
of de Nauwe korfslak, maar waar de soorten niet zijn gevonden. De 
score van 28 actuele leefgebieden is waarschijnlijk negatief beïn-
vloed door de slechte weersomstandigheden in 2016.
Figuur 6b toont als voorbeeld de vindplaatsen van de Zegge-korf-
slak in het deelgebied Geleenbeekdal-Beemden in 2016. Op grond 
van die waarnemingen, waarnemingen van de Zegge-korfslak van 
vóór 2016 en de karakteristieken van de vegetatie, zijn aan sub-deel-
gebieden typeringen als leefgebied voor de Zegge-korfslak toege-
kend [figuur 6c].

beheeradviezen

Voor alle leefgebieden zijn voor zowel de Zegge- als Nauwe korf-
slak beheeradviezen gegeven. Ze hebben betrekking op de regu-
lering van het waterpeil, het tegengaan van verbossing en het 
te dicht worden van het kronendak en op het gewenste, voor-
al restrictieve beheer van moeraszeggevegetaties. Het doel er-
van verschilt deels. Beide soorten hebben behoefte aan een om-
geving met een hoge luchtvochtigheid die in een dichte begroei-
ing van Moeraszegge aanwezig is. Daarnaast vormen de planten 
de leefomgeving van de Zegge-korfslak en gebruikt hij de algen 
en schimmels op de planten als voedsel. Voor de Nauwe korfslak 
moet er strooisel ontstaan en blijven liggen, dit is de habitat van 
deze soort. Het gemeenschappelijke doel is de vegetatie waaróp 
(Zegge-korfslak) of waarónder (Nauwe korfslak) korfslakken leven 
in goede conditie brengen of houden. 

FIGUUR 9
Voorbeeld van goed beheer op een terrein van de 
Vereniging Natuurmonumenten te Vaesrade. Na 
onderzoek worden in overleg delen van de riet- en 
zeggevegetatie niet gemaaid (foto: S. Keulen).
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worden om een vegetatie met korfslakken te behouden [figuur 
9]. In het eerste geval blijven willekeurige stukjes vegetatie staan, 
maar waarschijnlijk zonder korfslakken, terwijl delen van de vege-
tatie met deze soorten weggemaaid worden. In het andere geval, 
waar het maaibeheer gericht is op het behoud van Zegge-korfslak 
of Nauwe Korfslak, wordt plaatselijk niet gemaaid om juist de po-
pulatie korfslakken te laten voortbestaan.
Om het optimale beheer te kunnen ontwikkelen en de resultaten 
ervan te kunnen beoordelen en evalueren moet de beginsituatie 
bekend zijn en is het gewenst dat er regelmatig monitoring van de 
korfslakken plaatsvindt. Helaas gebeurt dit nog te weinig. Er is dus 
nog heel wat werk aan de winkel.

Summary

MONITORING VERTIGO MOULINSIANA AND 
VERTIGO ANGUSTIOR IN FOUR NATURA 
2000-AREAS

Two snail species occurring in the Province 
of Limburg (NL) are protected by the 
EU’s Habitat Directive, viz. Desmoulin’s 
whorlsnail (Vertigo moulinsiana) and the 
Narrow-mouthed  whorlsnail (Vertigo 
angustior). To meet the requirements of the 
Habitat Directive, the Limburg provincial 
authorities have requested the ‘Mollusken 
Studiegroep Limburg’ (a provincial group 
of amateur mollusc experts) to assess the 
habi tats of these species in four Natura 
2000 areas. Unfortunately, the execution of 
this assignment in 2016 was greatly imped-
ed by weather conditions. From mid-May 
to the end of June, the province of Limburg 
received over 200 mm of rain above the 
average. The very wet field conditions at 
that time physically restricted the chances 
for the researchers to exhaustively moni-
tor the target areas. Moreover, the rains had 
a negative impact on the populations of 
Desmoulin’s whorlsnail: marshes with its 
preferred host plant, the Lesser pond sedge 
(Carex acutiformis) were flooded, the sedg-
es were flattened by flowing water, and con-
sequently the whorlsnails presumably were 
washed away or drowned.
By contrast, the month of August was 
extremely dry, which may have caused des-
iccation of the whorlsnail’s habitats. This 
may explain the failure to find the Narrow-
mouthed whorlsnail in September at the 
site that was known from the recent past to 
harbour the single stable population of this 
species in Limburg.
In all, 28 areas were established as ‘habitats’ 
for Desmoulin’s whorlsnail, and 14 as ‘poten-
tial habitats’. ‘Presently non-occupied habi-

tats’ are areas where Desmoulin’s whorls-
nail was not encountered in 2016, but where 
the species had been found no longer than 
five years ago. ‘Potential habitats’ are areas 
already suitable for harbouring whorlsnails 
or which can easily be adapted to suit this 
purpose, but where the species could thus 
far not be demonstrated. 
Where indicated, advice for ecological man-
agement was provided for each habitat. We 
realize that management to promote the 
habitat for Desmoulin’s whorlsnail or the 
Narrow-mouthed whorlsnail may conflict 
with management for other purposes, e.g. 
to promote flowery grasslands. For areas 
with multiple ecological goals, the authors 
recommend differentiated management 
to meet priority needs. However, continu-
ous monitoring is crucial to assess the 
ba lance in the attempts to achieve the vari-
ous goals.
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