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Mededeling
De Zoetwaterneriet na 50 jaar terug in Limburg
De Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviat ilis) [figuur 1] is een ovale zoetwaterslak van bijna een centimeter met slechts twee à drie
windingen, waarvan de laatste vrijwel het gehele huisje in beslag
neemt. Het huisje is vaak fraai getekend: soms met paarsbruine spiraalbanden op een wittige achtergrond of met witte vlekken op een
donkere achtergrond. De slak bezit een oranje afsluitplaatje (het
operculum) waarmee het huisje hermetisch kan worden afgesloten [figuur 2]. De Zoetwaterneriet leeft op hard substraat als stenen
en beschoeiingen in zuurstofrijk en ‘bewegend’ water: rivieren of de
brandingszone van grote meren. De slak verdraagt ook enigszins
brak water (Gittenberger et al., 2004; Jansen, 2016).
Aan het begin van de vorige eeuw was de Zoetwaterneriet in Nederland algemeen, zeker in het westen. Voor Limburg zijn er zelfs
vermeldingen uit de negentiende eeuw: van Maastricht, Valkenburg, uit de Maas, het kanaal van Maastricht naar Luik, de Jeker en
de Geul (Ubaghs, 1883). Op een verspreidingskaart van de Zoetwaterneriet met gegevens van vóór 1970 staan er verspreid over Limburg
zes vindplaatsen aangegeven (Gittenberger et al., 2004). Maar op het
vervolgkaartje met gegevens van 1970-1997, zijn er in Limburg geen
vindplaatsen meer gemarkeerd. Hetzelfde geldt voor de actuele verspreidingskaart van deze soort in de Nederlandse Databank Flora en
Fauna (NDFF; Verspreidingsatlas.nl, 2018).
De achteruitgang van de soort heeft zich niet beperkt tot Limburg.
De Bruijne et al. schreven in 2003: “Vrijwel geheel uit de rivieren verdwenen. Recentelijk is ook in het IJsselmeer (met name na 2000)
een duidelijke achteruitgang waarneembaar.” De soort verkreeg
naar aanleiding hiervan op de Rode lijst de status ‘kwetsbaar’ (Ministerie van LNV, 2004). Naar de reden voor de achteruitgang van de
Zoetwaterneriet kan slechts gegist worden. Als mogelijke oorzaken

FIGUUR 1

Levende Zoetwaternerieten (Theodoxus fluviatilis) (foto: Rob Vink).

wordt de toenemende regulatie (en daarmee stagnatie) van de afvoer van het oppervlaktewater genoemd, alsmede waterverontreiniging in dicht bevolkte gebieden (Welter-Schultes, 2012).
Teruggevonden
Op 30 maart 2018 werd het gebied Boschpoort bezocht, ten noorden van de wijk Bosscherveld in Maastricht. Vanaf de Bosscherweg is
de westelijke tak van het Afvoerkanaal te zien, waarin het waterpeil
door een dam wordt gestuwd. Er loopt meestal wat Maaswater over
de dam, maar bij hoog water in de Maas kan het hele gebied achter

FIGUUR 2

Schoongemaakte Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) uit de Boschpoort bij Maastricht inclusief het afsluitplaatje (foto: Rob Vink).
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moerasslak (Radix balthica) en de Ronde beekmuts (Ancylus fluviatilis).
Na 50 jaar afwezigheid uit Limburg is de vondst van een populatie
Zoetwaternerieten bij Maastricht opmerkelijk. Het is vrijwel ondenkbaar dat deze populatie in Boschpoort door slakkenliefhebbers
al die jaren over het hoofd zou zijn gezien – de soort is dus hoogstwaarschijnlijk teruggekeerd in Limburg. Het hoe en waarom daarvoor is onbekend, maar men kan zich afvragen of dit een teken is
dat de toegenomen inspanningen met betrekking tot waterzuivering in het stroomgebied van de Maas stroomopwaarts van en in
Maastricht in de laatste decennia inderdaad vruchten beginnen af
te werpen. Het eventuele terugvinden van de soort in de nabije toekomst op de vroegere of andere vindplaatsen langs de Maas in Limburg zou steun geven aan deze hypothese.
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Literatuur
l

Bruijne, R.H. de, H. Wallbrink & A.W. Gmelig Meyling, 2003. Bedreigde en

verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca). Stichting European Invertebrate Survey - Nederland & Stichting anemoon, Leiden/

de dam onder lopen. Het water dat onder normale omstandigheden
over de dam loopt verzamelt zich aan de voet daarvan en stroomt via
een vertakt meanderend beekje parallel aan de dam naar een verzamelbeek die haaks op de dam stroomafwaarts weer terugloopt naar
de Maas [figuur 3 & 4]. Op zoek naar de Quaggamossel (Dreissena bugensis) werd een steen op de bodem van het beekje voor de dam omgedraaid en daaronder werden enkele exemplaren van de Zoetwaterneriet aangetroffen (Majoor, 2018). Er blijkt daar een kleine populatie
te leven, in gezelschap van onder andere de Quaggamossel, de Ovale

Heemstede.
l

Gittenberger, E. & A.W. Janssen (red.), 2004. De Nederlandse Zoetwatermol-

lusken. Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
l

Jansen, E.A., 2016. Veldgids slakken en mossels – land en zoetwater. KNNV

Uitgeverij, Zeist.
l

Majoor, G., 2018. De Zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis fluviatilis (Lin-

naeus, 1758) na 50 jaar levend teruggevonden in Maastricht, Limburg. Spirula
415: 36-37.
l

Ministerie van LNV, 2004. Besluit vaststelling Rode lijsten d.d. 5 november
2004. Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het besluit
Rode lijsten flora en fauna. Staatscourant 11, nr. 218.
l

Ubaghs, C., 1883. Mollusques terrestres et flu-

viatiles des environs de Maastricht. Bulletin de la
Société Royale Malacologique de Belgique 18. P.
Weissenbruch, Bruxelles.
l

Af
vo
er

Ma
as
ka
na
al

Verspreidingsatlas, 2018. www.verspreidingsat-

las.nl/S35100. Geraadpleegd 20-04-2018.
l

Welter-Schultes, F.W., 2012. European non-ma-

rine molluscs, a guide for species identification.
Planet Poster Editions, Göttingen.

FIGUUR 4

Kaart Boschpoort bij Maastricht met de vindplaats
van de Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis).
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