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 Bodemerosie in en rond 
Natura 2000-gebieden in het Heuvelland

Dagvlinders van de Mariapeel

De Zoetwaterneriet na 50 jaar terug in Limburg
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wordt de toenemende regulatie (en daarmee stagnatie) van de af-
voer van het oppervlaktewater genoemd, alsmede waterverontrei-
niging in dicht bevolkte gebieden (welter-sChultes, 2012).

Teruggevonden
Op 30 maart 2018 werd het gebied Boschpoort bezocht, ten noor-
den 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 

De Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviat ilis) [figuur 1] is een ova-
le 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 spi-
raalbanden 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 afgeslo-
ten [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 Ne-
derland algemeen, zeker in het westen. Voor Limburg zijn er zelfs 
vermeldingen uit de negentiende eeuw: van Maastricht, Valken-
burg, uit de Maas, het kanaal van Maastricht naar Luik, de Jeker en 
de Geul (u BAghs, 1883). Op een verspreidingskaart van de Zoetwater-
neriet 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 ver-
spreidingskaart 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 ver-
dwenen. 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’ (mi-
nisterie VAn lnV, 2004). Naar de reden voor de achteruitgang van de 
Zoetwaterneriet kan slechts gegist worden. Als mogelijke oorzaken 

M e d e d e l i n g
De Zoetwaterneriet na 50 jaar terug in Limburg

FIGUUR 2
Schoongemaakte Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) uit de Boschpoort bij Maastricht inclusief het afsluitplaatje (foto: Rob Vink).

FIGUUR 1
Levende Zoetwaternerieten (Theodoxus fluviatilis) (foto: Rob Vink).
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moerasslak (Radix balthica) en de Ronde beekmuts (Ancylus fluvia-
tilis).
Na 50 jaar afwezigheid uit Limburg is de vondst van een populatie 
Zoetwaternerieten bij Maastricht opmerkelijk. Het is vrijwel on-
denkbaar dat deze populatie in Boschpoort door slakkenliefhebbers 
al die jaren over het hoofd zou zijn gezien – de soort is dus hoogst-
waarschijnlijk teruggekeerd in Limburg. Het hoe en waarom daar-
voor is onbekend, maar men kan zich afvragen of dit een teken is 
dat de toegenomen inspanningen met betrekking tot waterzuive-
ring 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 toe-
komst op de vroegere of andere vindplaatsen langs de Maas in Lim-
burg zou steun geven aan deze hypothese.

Dankwoord
Met dank aan Rob Vink voor de foto van een Zoetwaterneriet uit Bo-
schpoort, aan Martine Lemmens voor het kaartje en aan Stef Keulen 
voor commentaar op een eerdere versie van deze mededeling.

Gerard Majoor, Jekerschans 12 Maastricht, 
e-mail: gmajoor87@gmail.com
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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 verza-
melbeek die haaks op de dam stroomafwaarts weer terugloopt naar 
de Maas [figuur 3 & 4]. Op zoek naar de Quaggamossel (Dreissena bu-
gensis) werd een steen op de bodem van het beekje voor de dam om-
gedraaid en daaronder werden enkele exemplaren van de Zoetwater-
neriet aangetroffen (mAJoor, 2018). Er blijkt daar een kleine populatie 
te leven, in gezelschap van onder andere de Quaggamossel, de Ovale 

FIGUUR 4
Kaart Boschpoort bij Maastricht met de vindplaats 
van de Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis).

MaasAfvoerkanaal

FIGUUR 3
Afvoer van 
Maaswater 
dat over 
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het biotoop 
van de 
Zoet water-
neriet 
(Theo-
doxus fluvi-
atilis) (foto: 
Gerard 
Majoor).
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