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Voorgesteld werd de leefgebieden van 
deze vier soorten bij de restauratie te 
ontzien (Lever et al., 2006). Dat voor-
stel is gehonoreerd. In 2018, 15 jaar na 
de eerste inventarisatie en vier jaar na 
afronding van de restauratie, is onder-
zocht of deze maatregel het beoogde 
effect heeft gehad.

GEGEVENS 2003

In 2003 zijn op fort Sint-Pieter 20 soorten 
huisjesslakken aangetroffen (leVer et al., 2006). 
Vier soorten daarvan staan op de Rode Lijst: de 
Cilindrische korfslak (Truncatellina cylindrica) en de 
Dwerg-korfslak (Vertigo pygmaea) als ‘kwetsbaar’, 
de Heideslak (Helicella itala) als ‘bedreigd’ en de 
Kleine clausilia als ‘ernstig bedreigd’ (de bruyne et 
al., 2003). Deze soorten werden vooral gevonden 
op het tamelijk droge, kalkrijke grasland op het 

Tussen 2006 en 2014 is een ingrij-
pende restauratie van fort Sint 

Pieter op de noordpunt van de Sint-
Pietersberg bij Maastricht uitgevoerd 
[fi guur 1 & 2]. Omdat het fort in 2008 
in eigendom en beheer zou komen van 
Natuurmonumenten zijn voorafgaand 
aan de restauratie door de Gemeente 
Maastricht als toenmalige eigenaar 
maatregelen genomen om te trach-
ten waardevolle planten op het fort 
te sparen (HiLLegers, 2003). Bij een 
inventarisatie van de huisjesslakken 
van fort Sint Pieter werden in 2003, 
voorafgaand aan de restauratie, vier 
Rode Lijstsoorten aangetroffen, waar-
onder de ‘ernstig bedreigde’ Kleine 
clausilia (Clausilia rugosa parvula). 

Effecten van de restauratie van fort Sint Pieter 
op de slakkenfauna
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Figuur 1

Fort Sint Pieter, geres-

taureerd, oktober 2018 

(foto: Bert Lever).
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ristische bezienswaardigheid ex-
ploiteert. Hoewel beide instanties 
ons graag toegang wilden verlenen 
kon hun onderlinge afstemming 
niet tijdig tot stand komen. De 
onderzoekers moesten het fort 
daarom op 14 oktober 2018 als 
toeristen bezoeken en de cruciale 
biotopen vanachter de draadafzet-
tingen bemonsteren [figuur 3].
Er werden vier locaties onder-
zocht: het tamelijk droge, kalkrijke 
grasland bovenop het fort (locatie 
1) en langs de trap er naartoe (lo-
catie 2), de sterk verweerde muur 
ten zuiden van de trap (locatie 
3) en een verweerde muur met 
een loos trapje omhoog dat ten 
noordwesten van de (verdwenen) 
vijfde geschutskoepel ligt (locatie 

4) [figuur 4]. Bij de vergelijking van de huisjesslak-
kenfauna in 2018 met die van 2003 zijn alleen deze 
locaties betrokken.
Op locaties 1 en 2 groeien Raapzaad (Brassica rapa), 
Duizendblad (Achillea millefolium), Wilde marjolein 
(Origanum vulgare), Boerenwormkruid (Tanacetum 
vulgare), Wit vetkruid (Sedum album) en braam (Ru-
bus spec.). De verweerde muur (locatie 3) is vrijwel 
kaal. Op locatie 4 staan Vogelmuur (Stellaria media), 
Duizendblad, Wilde marjolein, leeuwentand (Leon-
todon spec.), braam, Eenstijlige meidoorn (Crataegus 
monogyna) en dwergmispel (Cotoneaster spec.).
Evenals in 2003 werd door elk van de vier onder-
zoekers per locatie een kwartier slakken op zicht 
verzameld en werd er één strooisel/bodemmonster 
van ongeveer een liter genomen. Deze monsters zijn 
uitgespoeld op zeven met verschillende maaswijd-
ten waarvan de fijnste zeef een maaswijdte van 0,3 
mm had. Uit de residuen op de zeven werden alle 
slakkenhuizen verzameld. Determinaties vonden zo 
nodig plaats met behulp van een Wild M8 binocu-
lair aan de hand van jansen (2016). De exemplaren 
die verzameld zijn op zicht en die uit de strooisel/
bodemmonsters zijn per soort samengevoegd [tabel 
1].

EFFECTEN VAN DE RESTAURATIE

Rode Lijstsoorten
De Cilindrische korfslak, de Dwergkorfslak en de 
Heideslak leven, net als vóór de restauratie, nog op 
het kalkrijke grasland bovenop het fort en langs de 
trap er naartoe. Op locatie 2 (langs de trap) en 3 
(de verweerde muur), waar in 2003 één respectie-
velijk vier exemplaren van de Kleine clausilia waren 
verzameld, werd nu geen enkel exemplaar gevonden. 
Een mogelijke verklaring voor de teloorgang van de 
populatie Kleine clausilia’s op de verweerde muur is 
dat de daar in 2003 nog aanwezige vegetatie in het 

bovenste plateau van het fort (het platform waarop 
de vlaggenmast staat) en langs de trap daar naartoe 
(links van de meest rechtse koepel), alsmede op 
een sterk verweerde muur ten zuiden van die trap 
[figuur 2].

ONDERZOEK 2018

Om de in 2003 geïdentificeerde biotopen van de 
Rode Lijstsoorten in 2018 opnieuw te kunnen 
onderzoeken moest voor het verlenen van een ver-
gunning afstemming plaatsvinden tussen Natuur-
monumenten als eigenaar/beheerder van het fort en 
VVV-Maastricht Underground, die het fort als toe-

▲ Figuur 2

Fort Sint Pieter in 

2004; toestand vóór 

de restauratie (bron: 

Wikimedia).

▶ Figuur 3

Bemonstering van 

kalkrijk grasland langs 

de trap, vanachter de 

afrastering (foto: Jelle 

Lever).
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op elk van de vier onderzochte locaties zijn thans 
tientallen exemplaren gevonden. Deze onbedoelde 
introductie kan door dieren zijn geschiedt, bijvoor-
beeld door vogels (rees, 1965), of door de mens, 
bijvoorbeeld met machines of gereedschappen.
Een andere nieuwe soort is de Tandloze korfslak 
(Columella edentula) waarvan twee oude exempla-
ren op het bovenste plateau van het fort werden 
gevonden. Deze soort staat als ‘kwetsbaar’ op de 
Rode Lijst. De Tandloze korfslak kent een bewo-
gen ‘natuurlijke historie’ op de Sint-Pietersberg. 
In 1950 was de soort algemeen op de westhelling 
van de berg, tussen de grenspalen 56 en 58 (Van 
regteren altena, 1958), maar in 1981-1984 werd 
hij nergens op de berg teruggevonden (leVer & 

kader van de restauratie is verwij-
derd.
Louter op geleide van ‘malacolo-
gische intuïtie’ werd ook locatie 
4 bemonsterd. Daar werden 48 
exemplaren van de Kleine clau-
silia aangetroffen [figuur 5]. Dit 
nieuw ontdekte leefgebied is deels 
begroeid met kruiden en lage 
struiken, hetgeen de hypothese ter 
verklaring van de verdwijning van 
de soort van de verweerde muur 
(locatie 3) ondersteunt.
De drie andere Rode Lijstsoor-
ten zijn mogelijk niet verstoord 
door de restauratie, of de getroffen 
maatregel heeft voor hen positief 
uitgewerkt.

Nieuwkomers
In 2003 werden in totaal 20 soorten huisjesslak-
ken op het fort gevonden, in 2018 22 soorten. Een 
nieuwkomer die het fort sinds 2003 overtuigend 
heeft veroverd is de Grofgeribde grasslak (Candidula 
intersecta) [figuur 6]. Deze soort is al sinds de vijftiger 
jaren bekend uit de ENCI-groeve en het ENCI-
bos. Destijds werd verondersteld dat het vooral 
de werkzaamheden op die plaatsen waren die de 
Grofgeribde grasslak een geschikt biotoop boden 
(Van regteren altena, 1958). Later bleek deze 
soort zich in de eind zeventiger jaren heringerichte 
zuidwestlob van de ENCI-groeve inderdaad als een 
pioniersoort te gedragen (leVer & majoor, 1986; 
majoor & leVer, 1999). Tussen 2003 en 2018 lijkt 
de soort op fort Sint Pieter geïntroduceerd te zijn; 

Figuur 4

Trapje ten noordwesten 

van de (verdwenen) 

vijfde geschutskoepel, 

huidig biotoop van 

de Kleine clausilia 

(Clausilia rugosa 

parvula) (foto: Bert 

Lever).

Locaties
1 2 3 4

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst status 2003 2018 2003 2018 2003 2018 2018
Slanke dwergslak Carychium tridentatum 2
Barnsteenslak Succinea putris 1
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 1 3 2 2 1 2 3
Slanke gaathoren Cochlicopa lubricella 3 2 3 1 2 2 1
Tandloze korfslak Columella edentula Kwetsbaar 2
Cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica Kwetsbaar 3 3 3 5 2
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea Kwetsbaar 3 3 2 3 3 1
Mostonnetje Pupilla muscorum 5 4 5 4 4 2
Geribde jachthorenslak Vallonia costata 3 5 5 5 3 3 3
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 4 5 3 4 3 2
Dwergpuntje Punctum pygmaeum 1 3 3 2 3
Boerenknoopje Discus rotundatus 2 2 2 2 2 4
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 2 1 1
Kleine kristalslak Vitrea contracta 1 2 1
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula 3 2 3 3 1 3
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 1 1
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi 1 2 2 1 1 3 3
Blindslakje Cecilioides acicula 3 3 3 4 3 2
Vale clausilia Clausilia bidentata 2 2 2 3 2 2 3
Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula Ernstig bedreigd 1 2 4
Haarslak Trochulus hispidus 4 4 4 4 3 3 5
Grofgeribde grasslak Candidula intersecta 5 5 5 4
Heideslak Helicella itala Bedreigd 5 5 4 5 2 3
Wijngaardslak Helix pomatia 2

Totaal aantal soorten 15 19 17 20 17 14 11

Tabel 1

Huisjesslakken van 

fort Sint Pieter, 2003 

en 2018. Aantallen 

gevonden exemplaren: 

1: 1; 2: 2-4; 3: 5-19; 4: 

20-49; 5: ≥ 50. Locaties: 

1: Kalkrijk grasland 

bovenop; 2: Kalkrijk 

grasland langs de trap; 

3: Op het zuidoosten 

gerichte muur; 4: Trapje 

ten westen van de vier 

mortierkoepels.
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MISVORMDE SLAKKENHUIZEN

Op de ‘nieuwe’ locatie 4 werden misvormde huisjes 
van de Haarslak (Trochulus hispidus) aangetrof-
fen [figuur 7]. Het betrof elf van de 13 volgroeide 
huisjes. Deze slakkenhuizen beginnen hun ontwik-
keling normaal, maar nadat er vier van de circa 
zes omgangen zijn gevormd wordt de genetisch 
geprogrammeerde spiraal verlaten en wordt een 
deel van de volgende omgang ‘te hoog’ aangelegd. 
Uiteindelijk wordt het oorspronkelijke vlak van de 
spiraal weer teruggevonden en wordt het huisje cor-
rect afgebouwd. De oorzaak van deze misvorming is 
niet bekend.

CONCLUSIES

Belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de 
Kleine clausilia waarschijnlijk verdwenen is van de 
oostzijde van fort Sint Pieter. Het is aannemelijk 
dat dit het gevolg is van het verwijderen van vege-
tatie op en boven de verweerde muur (locatie 3). 
Er is op het fort een andere plek ontdekt waar een 
populatie van de Kleine clausilia leeft. Die plaats 
is begroeid met kruiden en struiken die dus niet 
radicaal verwijderd mogen worden om deze popu-
latie blijvend een geschikt leefgebied te bieden. De 
andere drie Rode Lijstsoorten die in 2003 waren 
aangetroffen zijn nog aanwezig op dezelfde locaties 
als destijds. Er werd bij dit onderzoek nog een 
vijfde Rode Lijstsoort gevonden, de Tandloze korf-
slak, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat deze soort 
op het bovenste plateau op het fort leeft. Daarnaast 
werd nog een nieuwe soort voor het eerst in ruime 
aantallen op het fort aangetroffen: de Grofgeribde 
grasslak. Het is niet bekend hoe deze soort op het 
fort is geïntroduceerd.

DANKWOORD

Onze dank gaat uit naar Paul Jonas van Maastricht Un-
derground die ons verlengde bezoek aan het fort faciliteerde. 
Veel dank ook aan Rob Vink en Stef Keulen voor hun 
foto’s.

majoor, 1987). In 2008 ontdekte Boesveld echter 
weer een populatie in de zuidrand van het ENCI-
bos (leVer et al., 2009). Daarbuiten werd één keer 
een leeg huisje gevonden in het Nederlandse deel 
van het bos van Caestert (majoor, 2014). De vondst 
van de soort op de top van fort Sint Pieter is dus 
opmerkelijk, temeer omdat kalkrijk grasland geen 
gebruikelijk biotoop voor deze soort is (majoor, 
2012). Mogelijk zijn deze huisjes met grondverzet 
naar deze plaats getransporteerd, maar het blijft 
raadselachtig.
Een derde soort die niet in 2003, maar wel in 2018 
op het fort werd gevonden is de Wijngaardslak 
(Helix pomatia). butot (1976) meldde vondsten 
van de Wijngaardslak van fort Sint Pieter van 1918, 
1948-1950 en 1963. Het is aannemelijk dat de 
Wijngaardslak al lang op het fort leeft, maar dat hij 
in het onderzoek van 2003 gemist is.
Tegenover de drie soorten die in 2018 voor het 
eerst op het fort werden gevonden staat één soort 
die wel in 2003 werd gevonden maar niet in 2018. 
Het betreft de Barnsteenslak (Succinea putris) waar-
van toen één exemplaar op het bovenste plateau 
van het fort werd gevonden. Deze soort was in de 
vijftiger jaren nog zeer algemeen op de westhelling 
van de Sint-Pietersberg (Van regteren altena, 
1958). Sindsdien is de soort hier gestaag achteruit 
gegaan (de groot et al., 2010) en zijn eventuele 
verdwijning van het fort past in deze trend.

Figuur 6

Grofgeribde grasslak 

(Candidula intersecta) 

van fort Sint Pieter; 

breedte circa 6 mm 

(foto: Rob Vink).

Figuur 5

Kleine clausilia 

(Clausilia rugosa 

parvula); hoogte schelp 

circa 9 mm (foto: Stef 

Keulen).
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Between 2006 and 2014, the 300-year old 
fortress known as Fort Sint Pieter, on Sint-
Pietersberg hill near Maastricht, the Netherlands, 
underwent an extensive restoration. Prior to that, 
in 2003, the snail fauna on the fortress had been 
investigated. Four species included in the Dutch 
Red List were found, including the ‘critically 
endangered’ Small door snail (Clausilia rugosa 
parvula). This article reports on a re-examination 
of the snail fauna in 2018, four years after 
finalization of the restoration. Clausilia rugosa 
parvula has disappeared from its original location 
on the fortress, probably due to the removal 
of vegetation. Another location harbouring 
a population of this species was, however, 
discovered. The other three Red List species 

were apparently not affected by the restoration, 
or have benefitted from conservation measures 
taken. A fifth Red List species, the Toothless 
column snail (Columella edentula) was found on 
the highest plateau of the fortress. However, 
this biotope does not match the habitat of this 
species, so it is suspected that the shells of this 
species may have been moved there during the 
restoration works. One more snail species was 
found for the first time on the fortress, and in 
substantial numbers: the Wrinkled dune snail 
(Candidula intersecta). Lastly, some deformed shells 
of the Hair snail (Trochulus hispidus) were found 
in the newly discovered biotope of Clausilia 
rugosa parvula. No explanation is available for this 
phenomenon.

Figuur 7

Misvormd exemplaar 

van de Haarslak 

(Trochulus hispidus); 

breedte circa 7 mm 

(foto: Rob Vink).

Summary
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