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De	landslakken	van	de	provincie	Limburg,	de	gegevens	van	
1932	met	de	huidige	vergeleken
Stef Keulen, Mesweg 10, 6336 VT Hulsberg
Gerard Majoor, Jekerschans 12, 6212 GJ Maastricht

In 1932 is in het Natuurhistorisch Maandblad door C.O. van 

Regteren Altena en A.J. Jansen een voorlopig overzicht 

gegeven van de landmollusken van Limburg (Van regteren 

altena & jansen, 1932a;b). Hun gegevens verkregen zij uit 

publicaties en uit enkele museale en particuliere collecties. 

In dit artikel wordt hun overzicht vergeleken met gege-

vens die van 1999 tot en met 2009 met behulp van syste-

matisch veldonderzoek in heel Limburg door de Mollusken 

Studiegroep Limburg (MSL) verzameld zijn. Het aantal voor 

Limburg levend waargenomen soorten nam toe van 54 naar 

93. Door vergelijking van de recente gegevens met die van 

bijna een eeuw geleden kunnen trends in de verspreiding 

van soorten waargenomen worden.

inleiding

Schelpen, en vooral sommige soorten uit tropische zeeën, hebben 
vaak fraaie vormen en kleuren, wat het bezit ervan aantrekkelijk 
maakt. Bovendien zijn ze gemakkelijk te verzamelen en te bewaren. 
Dat zijn enkele redenen waarom mollusken al heel lang in de belang-
stelling staan. In hun streven naar volledigheid probeerden verzame-
laars van ‘naturalia’ zoveel mogelijk soorten in hun bezit te krijgen. 
Dit leidde weer tot publicaties waarin de soorten beschreven werden 
(Dance, 1987). Nederlandse landslakken echter zijn veelal klein, heb-
ben zelden fraaie kleuren en de vormenrijkdom is niet zo heel groot. 
Daarom is deze groep in het verleden, in tegenstelling tot de mollus-
ken uit zee, nogal stiefmoederlijk behandeld. Pas in de eerste helft van 
vorige eeuw begon het enkelingen te interesseren welke soorten op 
welke plaatsen in Nederland voorkomen.

het overzicht van 1932: de auteurs en hun gegevens

Dr. Carolus Octavius (Carel) van Regteren Altena (1907-1976) was en-
tomoloog, malacoloog (= weekdierkundige), palaeontoloog en con-
servator van de Mollusca in het Rijksmuseum voor Natuurlijke Histo-
rie in Leiden. A.J. (Bram) Jansen woonde in Amsterdam. Hij was meer 
dan dertig jaar lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging en 
een verwoed verzamelaar van schelpen, ook van landslakken. Na zijn 
overlijden is zijn collectie aangekocht door het Zoölogisch Museum 
te Amsterdam.
Van Regteren Altena en Jansen publiceerden in 1932 in het Natuurhis-
torisch Maandblad een overzicht van de toen bekende soorten land-
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slakken en hun voorkomen in Limburg (Van regteren altena & jansen, 
1932a;b). De gegevens waren gebaseerd op enkele publicaties over 
het voorkomen van landslakken in Limburg en op museale en privé-
collecties. Ook maakten zij een vergelijking met de rest van Neder-
land en beschreven zij kort de biotoop van de in Limburg voorkomen-
de soorten. De lijst van Limburgse mollusken noemden zij een ‘voorlo-
pig overzicht’ omdat “in de literatuur altijd in de eerste plaats melding 
is gemaakt van de voor Zuid-Limburg typische vormen en de over het 
geheel in Nederland gewone soorten daardoor over het hoofd ge-
zien zijn”. Ook viel hen op dat er vrijwel geen gegevens uit Midden- 
en Noord-Limburg waren. Dit schreven zij toe aan de totaal verschil-
lende samenstelling van de landslakkenfauna van Zuid-Limburg ten 
opzichte van die van de rest van Nederland. Hieruit blijkt dat er geen 
systematisch onderzoek gedaan werd, er werd onderzocht en verza-
meld wat men interessant vond of toevallig tegenkwam zoals blijkt 
uit het materiaal dat bewaard gebleven is (Van regteren altena & jan-
sen, 1932a;b).

de gegevens van 1999 tot en met 2009: de 
molluskenstudiegroep

De MSL is in 1998 als werkgroep van het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg opgericht. Ze doet onderzoek naar en aan mollus-
ken. De groep omvatte in 2009 zes actieve leden; gemiddeld zijn per 
excursie vier leden aanwezig. In de ruim tien jaar van haar bestaan 
is de kernactiviteit van de werkgroep het inventariseren van de mol-
luskenfauna van heel Limburg geweest. Vooral natuurgebieden en 
natuurlijke gebieden werden geïnventariseerd, maar ook bepaalde 
antropogene milieus werden onderzocht. Als voorbeeld van het laat-
ste: akkers werden niet bekeken, randen met natuurlijke begroeiing 
langs een akker wèl.
Veel kleine soorten worden met het blote oog moeilijk gevonden. 
Door het nemen van strooisel-/bodemmonsters kunnen deze soor-
ten wel worden waargenomen. In 2009 is de inventarisatie van heel 
Limburg afgerond. Een publicatie met de titel: “Verspreidingsatlas 
van de landslakken van de provincie Limburg” is in voorbereiding.

de methoden van onderzoek

In de artikelen waar Van Regteren Altena en Jansen hun gegevens uit 
putten werd geen informatie gegeven over de manier waarop de au-
teurs slakken verzamelden. Daarom wordt aangenomen dat destijds 
vooral op het oog gezocht werd: onder afgevallen dode takken, onder 
stenen, in de strooisellaag, op planten en bomen, en dergelijke.
De MSL werkte op dezelfde wijze, maar bovendien werden in ieder 
uurhok ook monsters van één à twee liter verzameld van de strooi-
sel- en bladlaag en van de oppervlakkige grond. Deze bodemmon-
sters werden droog of onder de lopende kraan uitgezeefd op zeven 
met maaswijdten van ongeveer vijf, drie en 0,3 mm. Uit de residuen 
op de zeven werden alle slakkenhuizen verzameld; uit de twee klein-
ste fracties gebeurde dit met behulp van een loupe of binoculair. 

vindplaatsen vergeleken

Het is niet mogelijk om de gegevens van Van Regteren Altena en Jan-
sen en die van de MSL direct met elkaar te vergelijken, daar het niet 
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>om gelijke eenheden van waarneming gaat. Door de vindplaatsge-
gevens van vroeger te herleiden tot vlakken van vijf bij vijf kilometer 
(uurhokken) wordt deze vergelijking wel mogelijk.
De meeste door Van Regteren Altena en Jansen genoemde topogra-
fische namen van vindplaatsen zijn nu nog in gebruik. Enkele behoe-
ven een nadere bespreking. Waalwylre is als toponiem niet meer in 
gebruik. Ook in 1932 blijkt het al een verouderde naam te zijn; de to-
pografische kaart vermeldt de naam “Waalwiller”, het huidige Wahl-
willer (zie Van Der leest et al., 2006). Caberg heette volgens de topo-
grafische kaart in die tijd Kaberg, Geulem werd in 1924 vermeld als 
Geulen en heet nu Geulhem. Steyl werd op de topografische kaart als 
Steijl aangegeven. Canne is het huidige Kanne in België; daarom is de-
ze vindplaats verder niet in beschouwing genomen. Soms is sprake 
van verschrijvingen, Gronveld in plaats van Gronsveld, Schin op Geul-
le wordt naast Schin op Geul gebruikt. Hier wordt verder geen aan-
dacht aan geschonken.
De naam Schaesberg kan op verschillende plaatsen betrekking heb-
ben. Omdat meerdere malen sprake is van “de helling van den Schaes-
berg”, wordt er door van Van regteren altena & jansen (1932a;b) beslist 
gedoeld op de Schaesberg bij Valkenburg, nu Schaelsberg geheten. In 
andere gevallen noemen zij alleen “Schaesberg”. Het is onwaarschijn-
lijk dat het in die gevallen om de huidige plaats Schaesberg gaat, om-
dat de biotoop voor bepaalde genoemde soorten, zoals de Heideslak 
(Helicella itala), daar ontbreekt. 
De MSL gebruikte binnen de uurhokken vlakken van gemiddeld cir-
ca tien bij tien meter als te onderzoeken eenheid, vastgelegd met 
behulp van Amersfoortcoördinaten. Bij waarnemingen die alleen 
op zicht gedaan werden werd een vegetatiekundige eenheid als ba-
sis gebruikt, bijvoorbeeld een zeggenmoeras of een bepaald type 
loofbos. De maximale grootte was in dit geval circa 100 bij 100 me-
ter.
Rond 1932 werd er een andere werkwijze toegepast. De Limburgse 
vindplaatsen van landslakken zijn veelal benoemd met de naam van 
de gemeente, maar ook wijken, buurtschappen, straatnamen en hele 
heuvels en dalen worden als aanduiding gebruikt. Het ontbreken van 
gegevens over de exacte locatie van voorkomen van slakkensoorten 
bemoeilijkt een vergelijking met de huidige gegevens. Om een verge-
lijking mogelijk te maken is de ligging en omvang van de genoemde 
vindplaatsen met behulp van topografische kaarten uit het begin van 
de twintigste eeuw bepaald (Van Der leest et al., 2006). Daarna is een 
coördinaat bepaald, ongeveer in het centrum van de genoemde vind-
plaats gelegen. Met de coördinaat wordt vastgesteld in welk uurhok 
de door Van Regteren Altena en Jansen genoemde vindplaats gele-
gen is.
In het systematische deel van het tweede artikel van Van regteren al-
tena & jansen (1932b) komen dubbelaanduidingen als Gronsveld-Ca-
dier, Gronsveld-Heer en Houthem-Valkenburg voor. Hiermee werd 
een plaats tussen de twee genoemde gemeenten of woonkernen be-
doeld, zoals blijkt uit pagina 122 in dit artikel, waar sprake is van een 
vindplaats tussen Gronsveld en Cadier en enkele regels lager gespro-
ken wordt over de vindplaats Gronsveld-Cadier. Voor dit artikel is in 
deze gevallen een plek midden tussen beide kernen als vindplaats 
gekozen, waarmee een coördinaat en een uurhok bepaald kon wor-
den. Ook Sittard is als vindplaats niet eenduidig doordat Van regteren 
altena & jansen (1932b) “Zuid-Limburg tot Sittard” als aanduiding ge-
bruikten. Per geval is bekeken of Sittard wel of niet als vindplaats ge-
noteerd moest worden.
Een probleem van een geheel andere orde betreft de relatie tussen de 
biotoop van een bepaalde soort en de genoemde vindplaats. Door als 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
(CLECOM Project, 2008)

Wetenschappelijke naam  
(Van regteren altena & 
jansen, 1932)

Verspreiding volgens Van 
regteren altena & jansen (1932)

Aantal 
uur- 

hok ken

Verspreiding in Limburg volgens 
MSL, 2009

Aantal 
uur- 

hok ken
(Gewone) Haarslak Trochulus hispidus Fruticicola hispida Geheel Limburg 7 Geheel Limburg 105
(Gewone) Kristalslak Vitrea crystallina Vitrea crystallina Zuid-Limburg 5 Geheel Limburg 42
(Gewone) Tuinslak Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis Zuid-Limburg 18* Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden- en Noord-Limburg lokaal
42

(Gewone) Wegslak Arion rufus Arion empericorum Zuid-Limburg 6 Geheel Limburg 90
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis Zonitoides hammonis Zuid-Limburg 4 Geheel Limburg 71
Blindslak Cecilioides acicula Caecilioides acicula Zuid-Limburg 6 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden-Limburg zeer lokaal
24

Boerenknoopje Discus rotundatus Goniodiscus rotundatus Zuid- en Midden-Limburg 10 Geheel Limburg 96
Bos-aardslak Lehmannia marginata Lehmannia marginata Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Voornamelijk Zuid- en Noord-

Limburg, in Midden-Limburg zeer 
lokaal

25

Bos-loofslak Monachoides incarnatus Monacha incarnata Zuid-Limburg 15* Voornamelijk Zuid- en Midden-
Limburg, in Noord-Limburg zeer 
lokaal

41

Bruine blinkslak Aegopinella nitidula Retinella nitidula Zuid-Limburg 7 Geheel Limburg 70
Bruine wegslak Arion subfuscus Arion subfuscus Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Geheel Limburg 41
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica Truncatellina cylindrica Zuid-Limburg 3 Zuid-Limburg 11
Donkere glimslak Zonitoides nitidus Zonitoides nitidus Zuid-Limburg 7 Geheel Limburg 70
Donkere torenslak Merdigera obscura Ena obscura Zuid-Limburg (vnl. krijtgebied) 11 Zuid-Limburg 20
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida Phenacolimax pellucidus Zuid-Limburg 5 Geheel Limburg 57
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea Vertigo pygmaea Geheel Limburg, zeer lokaal 4 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden- en Noord-Limburg zeer 
lokaal

41

Dwergpuntje Punctum pygmaeum Punctum pygmaeum Zuid-Limburg 4 Geheel Limburg 64
Eenbandige grasslak Candidula unifasciata Helicella candidula Zuid-Limburg, het krijtgebied 4 Zeer lokaal in Zuid-Limburg 2
Egel-wegslak Arion intermedius Arion intermedius Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Geheel Limburg 80
Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella Vallonia pulchella Zeer lokaal in Zuid- en Noord-

Limburg
3 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden- en Noord-Limburg zeer 
lokaal

19

Gekielde clausilia Macrogastra rolphii 
rolphii

Iphigena rolphi Zuid-Limburg, het krijtgebied 4 Zuid-Limburg 9

Geribde clausilia Macrogastra attenuata 
lineolata

Iphigena lineolata Zuid-Limburg, het krijtgebied 6 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 
Midden-Limburg lokaal

32

Geribde jachthorenslak Vallonia costata Vallonia costata Zuid-Limburg 5 Geheel Limburg 45
Geruite rondmondhoren Pomatias elegans Pomatias elegans Zuid-Limburg, het krijtgebied 5 Zuid-Limburg, het krijtgebied 7
Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum Agriolimax reticulatus Zuid-Limburg 6 Geheel Limburg 77
Gewone barnsteenslak Succinea putris Succinea putris Zuid- en Midden-Limburg 9 Geheel Limburg 107
Gladde clausilia Cochlodina laminata 

laminata
Marpessa laminata Zuid-Limburg, het krijtgebied 4 Zuid-Limburg 12

Gladde tolslak Euconulus fulvus Euconulus trochiformis Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Geheel Limburg 36
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica Cochlicopa lubrica Zuid- en Midden-Limburg. 

De waarnemingen betreffen 
waarschijnlijk ook de Slanke 
agaathoren

9 Geheel Limburg 100

Grauwe wegslak Arion circumscriptus Arion circumscriptus Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Zeer lokaal in geheel Limburg 7
Grote aardslak Limax maximus Limax maximus Zeer lokaal in Zuid-Limburg 2 Geheel Limburg 61
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi Polita draparnaldi var. 

septentrionalis
Zuid-Limburg 3 Voornamelijk Zuid- en Midden-

Limburg, in Noord-Limburg zeer 
lokaal

38

Grote glasslak Phenacolimax major Vitrina major Zuid-Limburg, het krijtgebied 4 Zuid-Limburg 12
Heideslak Helicella itala Helicella ericetorum Zuid-Limburg, het krijtgebied 8 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden-Limburg zeer lokaal
13

Kelder-glansslak Oxychilus cellarius Polita cellaria Voornamelijk Zuid-Limburg, 
in Midden-Limburg zeer lokaal

19* Geheel Limburg 64

Kleine blinkslak Aegopinella pura Retinella pura Zuid-Limburg 5 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 
Midden-Limburg zeer lokaal

34

Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula Clausilia parvula Zuid-Limburg, het krijtgebied 5 Zuid-Limburg 7
Langwerpige barnsteenslak Succinella oblonga Succinea oblonga Zuid-Limburg, te Meerssen en 

Maastricht
2 Geheel Limburg 32

Mostonnetje Pupilla muscorum Pupilla muscorum Zuid-Limburg 6 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 
Midden- en Noord-Limburg zeer 
lokaal

20

Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta Helicodonta obvoluta Zuid-Limburg, het krijtgebied 5 Zuid-Limburg 6
Plompe dwergslak Carychium minimum Carychium minimum Zuid-Limburg, het krijtgebied. 

De waarnemingen betreffen 
waarschijnlijk ook de Slanke 
dwergslak

8 Geheel Limburg 55
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vindplaats de coördinaat te kiezen in het centrum 
van een genoemde gemeente wordt veelal voor 
een plek midden in de bebouwing gekozen. Voor 
veel soorten zal de geschikte biotoop daar niet 
aanwezig zijn geweest. Door het gebruik van uur-
hokken is dit probleem vrijwel opgelost, daar de 
toenmalige gemeenten veelal kleine oppervlakten 
bestreken. Het totaal aantal Limburgse uurhokken 
met waarnemingen van landslakken kon na de be-
werkingen vergeleken worden [figuur 1]. Het aan-
tal uurhokken met waarnemingen is toegenomen 
van 29 tussen ongeveer 1900 en 1930 naar 137 tus-
sen 1999 en 2009.
Op dezelfde wijze is het aantal uurhokken per 
soort vastgesteld. Hiervan is gebruik gemaakt bij 
de systematische bespreking van de soorten en in 
tabel 1.
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FIGUUR 1
Vergelijking van de Limburgse plaatsen van waarneming 
van landslakken, a) zoals genoemd in de artikelen van 
Van RegteRen altena & Jansen (1932a;b) en b) MSL, op basis 
van uurhok.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
(CLECOM Project, 2008)

Wetenschappelijke naam  
(Van regteren altena & 
jansen, 1932)

Verspreiding volgens Van 
regteren altena & jansen (1932)

Aantal 
uur- 

hok ken

Verspreiding in Limburg volgens 
MSL, 2009

Aantal 
uur- 

hok ken
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica Vallonia excentrica Zeer lokaal in Zuid- en Noord-

Limburg
7 Voornamelijk Zuid- en Midden-

Limburg, in Noord-Limburg zeer 
lokaal

41

Schorshoren Balea perversa Balea perversa Zeer lokaal in Zuid-Limburg 1 Zeer lokaal in Zuid- en Midden-
Limburg

2

Slanke barnsteenslak Oxyloma elegans elegans Succinea pfeifferi var. 
elegans

Midden-Limburg, bij Linne 1 Zuid- en Midden-Limburg 6

Stekelslak Acanthinula aculeata Acanthinula aculeata Zuid-Limburg 4 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 
Midden-Limburg zeer lokaal

28

Struikslak Fruticicola fruticum Eulota fruticum Zuid-Limburg, in het Maasdal 3 Zuid-Limburg 8
Tandloze korfslak Columella edentula Columella edentula Zuid-Limburg. 

De waarnemingen betreffen 
waarschijnlijk ook de Ruwe 
korfslak

2 Zuid-Limburg, zeer plaatselijk in 
Midden- en Noord-Limburg

27

Tweeling-barnsteenslak Oxyloma sarsii Succinea pfeifferi Zuid- en Midden-Limburg 5 Noord-Limburg 1
Vaatjesslak Sphyradium doliolum Orcula doliolum Zuid-Limburg (vnl. krijtgebied) 5 Zuid-Limburg 10
Vale clausilia Clausilia bidentata 

bidentata
Clausilia bidentata Zuid-Limburg 15* Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden- en Noord-Limburg in het 
Maasdal

54

Wijngaardslak Helix pomatia Helix pomatia Voornamelijk Zuid-Limburg 
(krijtge-bied), in Noord-
Limburg zeer lokaal

16* Voornamelijk Zuid-Limburg, in 
Midden-Limburg zeer lokaal

34

Witgerande tuinslak Cepaea hortensis Cepaea hortensis Voornamelijk Zuid-Limburg, 
 in Midden-Limburg lokaal

20* Geheel Limburg 82

Zwarte aardslak Limax cinereoniger Limax cinereoniger Zeer lokaal in Zuid-Limburg 2 Zeer lokaal in Limburg 11
Zwarte wegslak Arion hortensis Arion hortensis Zuid-Limburg 3 Voornamelijk Zuid-Limburg, in 

Midden- en Noord-Limburg zeer 
lokaal

13

       TABEL 1
Verspreiding van landslakken in Limburg en Noord-Nederland volgens Van RegteRen altena & Jansen (1932a;b) vergeleken met verspreidingsgegevens in 2009 (MSL). 
*: aantal uurhokken geschat op grond van de mededeling in de tekst en het maximum aantal uurhokken met waarnemingen in het omschreven gebied. Noot: som-
mige naaktslakken zijn alleen goed te determineren door de geslachtsorganen te onderzoeken. Dat is bij de hier weergegeven waarnemingen zelden gebeurd. Er 
kunnen dus onjuistheden in de opgegeven aantallen uurhokken voorkomen. Er komen in Nederland twee of meer soorten tolslakken (Eucolinidae) voor. Het is niet 
duidelijk hoe deze onderscheiden kunnen worden. In dit artikel wordt op dit probleem niet ingegaan.

a b

▼
▼
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de wetenschappelijke namen in 1932 en in 2009

Voortschrijdend inzicht uit taxonomisch onderzoek in de afgelo-
pen driekwart eeuw heeft tot gevolg gehad dat wetenschappelijke 
namen sinds 1932 zijn veranderd, vaak zelfs meerdere malen. Ook 
zijn sommige soorten in publicaties van voor 1932 beschreven on-
der andere namen. Bovendien is de indeling in families en geslach-
ten meerdere malen gewijzigd. Het is evident dat dit tot verwarring 
kan leiden.
Om deze verwarring te vermijden zijn in tabel 1 de waargenomen 
landslakken vermeld met hun Nederlandse naam (De Bruyne et 
al., 1994), hun huidige wetenschappelijke naam (CLECOM Project, 
2008) en hun wetenschappelijke naam zoals gebruikt in de publi-
caties van Van regteren altena & jansen (1932a;b). Hierdoor kunnen 
deze en de toenmalige publicatie onderling vergeleken worden. Uit  
vergelijking van de wetenschappelijke namen blijkt meer dan de 
helft van de soorten die door Van Regteren Altena en Jansen als 
waargenomen werden genoemd van naam veranderd te zijn [tabel 
1]. De te bespreken soorten zullen verder steeds met hun Nederland-
se naam aangeduid worden waardoor verwarring uitgesloten is. 

vergelijking van de waarnemingen

Afgeleid uit de literatuurlijst van Van regteren altena & jansen (1932b) 
hebben hun gegevens betrekking op een periode van ongeveer der-
tig jaar, terwijl de gegevens van de MSL slechts betrekking hebben 
op een periode van tien jaar. Verder loopt de soortenrijkdom van 
allerlei groepen organismen in Nederland al een aantal decennia 
sterk terug. 
Ook in Limburg is er sinds 1932 veel veranderd. Het bebouwde op-
pervlak is enorm toegenomen, veel hoogwaardige natuur is sinds 
die tijd verdwenen en bemestingsdruk, zure regen en ontwatering 
hebben de resterende natuur geen goed gedaan. Toch is het aantal 
levend waargenomen soorten nu veel groter dan toen. Van de cir-
ca 120 nu in Nederland voorkomende soorten zijn er door de MSL 
in Limburg 93 levend waargenomen; Van regteren altena & jansen 

(1932a;b) noemen 54 levend waargenomen soorten. 
Er zijn meerdere verklaringen waarom de MSL zoveel meer soorten 
heeft waargenomen. In de eerste plaats is het onderzoek naar land-
slakken van Limburg vóór 1932 niet systematisch gedaan. Destijds is 
voornamelijk het kalkrijke en voor het verzamelen van landslakken 
interessante Zuid-Limburg onderzocht. Daardoor werd, zoals Van 
regteren altena & jansen (1932b) zelf al veronderstelden, waarschijn-
lijk een soort als de Heesterslak (Arianta arbustorum) die alleen in 
Midden- en Noord-Limburg voorkomt gemist.
In de tweede plaats bleken sommige soorten uit de tijd van de pu-
blicatie van het artikel uit 1932 later uit twee of meer soorten te 
bestaan. Een voorbeeld hiervan is de Tandloze korfslak (Columel-
la edentula). Pas in 1966 is de Ruwe korfslak (Columella aspera) be-
schreven; individuen van deze soort werden tot dat moment als 
Tandloze korfslak benoemd. In andere gevallen werd de huidige 
soort wel onderscheiden, maar slechts als een ondersoort of een 
ecologische variant, zoals het geval is met de Slanke barnsteenslak 
(Oxyloma elegans elegans) en de Tweeling-barnsteenslak (Oxyloma 
sarsii).
In de derde plaats zullen sommige soorten destijds waarschijnlijk 
wel aanwezig geweest zijn maar niet opgemerkt, zoals de Slanke 
dwergslak (Carychium tridentatum) en de Zegge-korfslak (Vertigo 
moulinsiana). Dit kan te maken hebben met de wijze van inventari-
seren. De Slanke dwergslak is een zeer kleine soort van nog geen 2x1 
mm. Deze soort is met een loupe makkelijk te vinden in strooisel-/
bodemmonsters, maar in het veld zelden met het blote oog. Voor de 
verzamelingen waarop de publicaties van Van regteren altena & jan-
sen (1932a;b) berusten zijn waarschijnlijk geen strooisel-/bodem-
monsters onderzocht omdat het verwerken ervan een tijdrovend 
en weinig geliefd karwei is. Toch werden ook voor 1932 soms wel bo-
demmonsters verzameld. De auteurs vermeldden bijvoorbeeld bij 
de Cylindrische korfslak (Truncatellina cylindrica) dat die in grote ge-
tale gevonden werd “door Rector Cremers in 1923 verzameld, doch 
nog onbewerkt afspoelsel, afkomstig van een terrein aan de Staten-
singel te Maastricht”. De tweede genoemde soort, de Zegge-korf-
slak, komt in moerassige, moeilijk toegankelijke terreinen voor. De-
ze terreinen werden blijkbaar zo weinig bezocht, dat de Zegge-korf-

FIGUUR 2
Verspreiding van de Eenbandige grasslak (Candidula unifasciata, o) en Opgerolde tandslak (Helicodonta 
obvoluta, x), a) in 1932 volgens Van RegteRen altena & Janssen (1932b), en volgens de MSL: b) Opgerolde tandslak en 
c) Eenbandige grasslak.
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ten nader toegelicht. Deze hadden hun bijzondere belangstelling 
vanwege het lokale voorkomen. Omdat zij van die soorten in het ar-
tikel verspreidingskaartjes opgenomen hebben, is het eenvoudig de 
verspreiding toen met die van nu te vergelijken.
De Eenbandige grasslak (Candidula unifasciata) en de Opgerolde 
tandslak (Helicodonta obvoluta) zijn voorbeelden van soorten die 
alleen in het krijtgebied voorkomen [figuur 2]. De nu waargeno-
men verspreiding van de Opgerolde tandslak is ongeveer gelijk aan 
de verspreiding zoals beschreven in 1932. Het aantal plaatsen van 
waarneming was toen klein en is dat nog steeds. De verspreiding 
van de Eenbandige grasslak is afgenomen, waarschijnlijk door bio-
toopvernietiging en gewijzigd beheer.
Beide auteurs noemden ook het voorkomen van de Grote glasslak 
(Phenacolimax major), Gladde clausilia (Cochlodina laminata lami-
nata), Kleine clausilia (Clausilia rugosa parvula), Gekielde clausilia 
(Macrogastra rolphii rolphii), Geribde clausilia (Macrogastra attenu-
ata lineolata), Wijngaardslak (Helix pomatia), Heideslak, Cylindri-
sche korfslak, Vaatjesslak (Sphyradium doliolum) en Geruite rond-
mondhoren (Pomatias elegans) als beperkt tot het krijtgebied. Die 
constatering wordt bevestigd door de waarnemingen van de MSL. 
Ze noemden verder de Grote Glansslak (Oxychilus draparnaudi) als 
een typisch Zuid-Limburgse soort. Dit blijkt op grond van de gege-
vens van de MSL niet (meer) het geval te zijn. De soort komt in Mid-
den- en Noord-Limburg voornamelijk voor in het Maasdal. 
Met betrekking tot de Steenbikker (Helicogona lapicida) [figuur 3], 
oorspronkelijk ook een soort uit het krijtgebied, wordt aangeno-
men dat zij uit Limburg verdwenen is. Van regteren altena & jansen 
(1932a;b) stelden in het systematische deel van hun artikel dat er 

slak pas in 1943 in enkele moerassen in Limburg is ontdekt (Butot & 
neuteBoom, 1958). Ook daarna zijn deze terreinen zelden goed onder-
zocht, met als gevolg dat enige tijd gedacht werd dat de soort in Ne-
derland uitgestorven was (gittenBerger et al., 1970). Nu zijn er in Lim-
burg enkele tientallen populaties van deze soort bekend.
In de vierde plaats had een aantal soorten Nederland in 1932 nog 
niet bereikt, zoals de Rijn-glasslak (Vitrinobrachium breve; Butot, 
1964), de Gekielde loofslak (Hygromia cinctella; neckheim, 1996), 
en het Duintolletje (Paralaoma servilis; WallBrink et al., 2001). Deze 
soorten zijn door de MSL tussen 1999 en 2009 inmiddels ook in Lim-
burg aangetroffen, zoals de eerstgenoemde soort in 2007 (majoor 
& keulen, 2009).

actualisering van het algemene gedeelte

Van regteren altena & jansen (1932a;b) erkenden dat grote delen van 
Limburg onvoldoende onderzocht waren, daarom noemden zij hun 
lijst een “voorlopige”. De MSL heeft heel Limburg onderzocht waar-
bij circa 9.000 waarnemingen geregistreerd zijn. Toch zullen ook op 
deze inventarisatie nog aanvullingen mogelijk zijn, vooral wat be-
treft de plaatsen van voorkomen van algemene soorten in Midden- 
en Noord-Limburg.
Naast algemene soorten, die in heel Limburg en ook in de rest van 
Nederland voorkomen, onderscheidden regteren altena & jansen 
(1932a;b) een aantal soorten op grond van het voorkomen op kalk-
rijke bodem en löss. Deze komen in Zuid-Limburg tot Sittard voor, 
maar niet noordelijker. Binnen deze laatste groep zijn er twee deel-
groepen te onderscheiden: soorten die uitsluitend in het Maasdal 
voorkomen en soorten die uitsluitend in het krijtgebied worden ge-
vonden.
Van regteren altena & jansen (1932a;b) constateerden dat de land-
slakkenfauna van Zuid-Limburg totaal verschillend is van die van 
Noord-Nederland, in hun definitie Nederland ten noorden van Sit-
tard. Het omgekeerde werd ook geconstateerd, sommige soorten 
die in Noord-Nederland algemeen zijn, komen in Zuid-Limburg rela-
tief weinig voor. Dat is juist, maar niet zo absoluut als in de voorbeel-
den die zij beschreven. In het algemene gedeelte van hun artikel 
wordt de verspreiding van enkele opvallende Zuid-Limburgse soor-

FIGUUR 3
De Steenbikker (Helicogona lapicida) (foto: B. Lever).

FIGUUR 4
De verspreiding van de Struikslak (Fruticicola 
fruticum), a) volgens Van RegteRen altena & Janssen 
(1932b) en b) volgens de MSL.
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soorten zijn levend nog niet aangetroffen, doch alleen in afspoelsel 
van kalkhellingen gevonden” (Van regteren altena & jansen, 1932b). 
De soorten zijn in figuur 6 gerangschikt naar percentage van af- of 
toename, variërend van 80% afname tot bijna 8.000% toename. Op 
grond hiervan zijn vijf groepen onderscheiden. De grenzen tussen 
deze groepen zijn niet willekeurig gekozen, maar ook niet op grond 
van absolute criteria. Ze zouden dus ook op een andere plaats kun-
nen liggen, afhankelijk van de argumenten die gebruikt worden.

Afgenomen soorten
Groep 1 bestaat uit soorten die een afname in het aantal uurhok-
ken met populaties vertonen, het betreft twee soorten, te weten 
de Tweeling-barnsteenslak en de Eenbandige grasslak. De afname 
moet het gevolg zijn van verschillende oorzaken, daar deze soorten 
in totaal andere biotopen leven. De Tweeling-barnsteenslak is een 
soort van zeer vochtige, beschaduwde biotopen en de Eenbandige 
grasslak leeft op zeer droge, weinig of niet beschaduwde terreinen.
De Tweeling-barnsteenslak moet tezamen met haar zustersoort, 
de Slanke barnsteenslak, besproken worden. Beide soorten zijn al-
leen anatomisch van elkaar te onderscheiden. In de tijd van het hier 
behandelde artikel uit 1932 werden deze Barnsteenslakken niet als 
verschillende soorten beschouwd, maar werd de Slanke barnsteen-
slak als een variëteit van de Tweeling-barnsteenslak gezien. Deze si-
tuatie zou gemakkelijk tot verwarring hebben kunnen leiden. Het is 
dus zeer de vraag of deze soorten toen en nu goed onderzocht zijn. 
Het ‘stuivertje wisselen’ van voorkomen wijst daar mogelijk op: de 
soort die toen voorkwam in Zuid-Limburg wordt nu ten noorden 
van Sittard, en omgekeerd gevonden. De afname van het aantal uur-
hokken met de Eenbandige grasslak is hiervoor al besproken.

Soorten met een geringe toename
Groep 2 omvat 14 soorten. De toename bedraagt tot en met drie maal 
(tot en met 200%). Dit zijn voornamelijk de soorten van het krijt-
gebied, zoals Van regteren altena & jansen (1932a;b) ze ook al onder-
scheidden. Hiertoe behoren de Opgerolde tandslak, Grote glasslak, 
Geruite rondmondhoren, Kleine clausilia, Heideslak, Donkere toren-
slak, Vaatjesslak, Gladde clausilia, Gekielde clausilia, Struikslak en 

drie vindplaatsen in Zuid-Limburg zijn, maar vermeldden ook dat 
de soort nog nooit levend is aangetroffen. In de zestiger jaren was er 
een (ingevoerde?) populatie bekend in een tuin in Bemelen (schui-
tema, 1967). Door de MSL zijn op andere plaatsen enkele oude lege 
huisjes gevonden en eenmaal vers ogende fragmenten, maar geen 
levende exemplaren. Een oorzaak voor het verdwijnen van de Steen-
bikker uit Limburg valt niet aan te geven.
De groep van soorten die uitsluitend in het Maasdal voorkomen, 
blijkt zeer beperkt te zijn. Van regteren altena & jansen (1932a;b) 
noemden maar één soort, de Struikslak (Fruticicola fruticum). Waar 
tot 1932 slechts enkele populaties van de Struikslak in het dal van 
de Maas aanwezig waren, zijn er nu ook vele in het dal van de Ge-
leenbeek gevonden [figuur 4]. Deze soort van circa twee centime-
ter wordt niet gauw over het hoofd gezien en het dal van de Geleen-
beek is in het begin van de vorige eeuw goed onderzocht, zoals uit 
het verspreidingspatroon van diverse andere soorten blijkt. Deze 
soort lijkt zich dus daadwerkelijk te hebben uitgebreid.
Van de soorten die ten zuiden van Sittard op kalkrijke bodem en löss 
voorkomen, worden er hier twee besproken: de Donkere torenslak 
(Merdigera obscura) en de Vaatjesslak. De verspreidingskaartjes van 
zowel Van Van regteren altena & jansen (1932a;b) als de MSL tonen 
een vergelijkbaar verspreidingspatroon: hoofdzakelijk in het krijt-
gebied en naar het noorden zeldzamer wordend [figuur 5]. Opmer-
kelijk is het ontbreken van beide soorten in grote delen van het dal 
van de Maas.

actualisering van het systematische gedeelte

In tabel 1 zijn per soort de verschillen in het aantal uurhokken op-
gegeven door Van Regteren Altena en Jansen en de MSL aangege-
ven. De 36 soorten die wel door de MSL zijn waargenomen maar niet 
door Van regteren altena & jansen (1932a;b) zijn genoemd, zijn niet 
vermeld. Drie in het verleden niet levend waargenomen soorten 
zijn niet in de tabel opgenomen: de Steenbikker (Chilotrema lapi-
cida, Helicogona lapicida), Kleine korfslak (Vertigo pusilla) en Nau-
we korfslak (Vertigo angustior). Hierover wordt gezegd dat “enkele 

FIGUUR 5
Verspreiding van de Donkere torenslak (Merdigera obscura, o) en Vaatjesslak (Sphyradium doliolum, x), 
a) in 1932 volgens Van RegteRen altena & Janssen (1932b), en volgens de MSL: b) Donkere torenslak en 
c) Vaatjesslak.
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ne soorten en soorten die relatief veel in Midden- en Noord-Limburg 
voorkomen. De kleine soorten worden veel makkelijker gevonden 
als er strooisel-/bodemmonsters worden genomen. Rond 1932 werd 
dat weinig gedaan. De uitbreiding van het aantal waargenomen 
voorkomens is daaruit eenvoudig te verklaren. Tot deze categorie 
behoren het Mostonnetje (Pupilla muscorum), de Cylindrische korf-
slak, Blindslak (Cecilioides acicula), Scheve jachthorenslak (Vallonia 
excentrica), Fraaie jachthorenslak (Vallonia pulchella), Kleine blink-
slak (Aegopinella pura) en de Stekelslak (Acanthinula aculeata). De 
Plompe dwergslak (Carychium minimum) is weliswaar een kleine 
soort, maar past beter bij groep 4.
Een tweede categorie omvat soorten die niet beperkt zijn tot Zuid-
Limburg, maar ook noordelijker voorkomen, vooral in het dal van de 
Maas. Hiertoe behoren de Kelder-glansslak (Oxychilus cellarius), Va-
le clausilia (Clausilia bidentata bidentata) en de Witgerande tuin-
slak (Cepaea hortensis). Ook de (Gewone) Tuinslak en de Bos-loof-

Wijngaardslak. Omdat deze soorten gebonden zijn aan kalkrijke ge-
bieden zijn ze beperkt in hun mogelijkheden tot uitbreiding. De toe-
name berust zeer waarschijnlijk op een waarnemerseffect; er zijn na-
melijk door de MSL veel meer plaatsen in het krijtgebied onderzocht.
De overige soorten zijn minder beperkt in hun voorkomen. De 
Schorshoren (Balea perversa) is zeer zeldzaam in Limburg. Het voor-
komen van deze soort lijkt toevallig te zijn; hier en daar duikt ze een 
keer op en verdwijnt weer. De andere twee soorten, de (Gewone) 
Tuinslak (Cepaea nemoralis) en de Bos-loofslak (Monachoides incar-
natus) passen beter bij groep 3.

Soorten met een gemiddelde toename
Bij groep 3, bestaande uit 16 soorten, gaat het om een gemiddelde 
toename van het aantal uurhokken waarin  populaties zijn waar-
genomen. De toename is van meer dan drie maal tot en met zeven 
maal (meer dan 200% tot en met 600%). Dit zijn voornamelijk klei-

FIGUUR 6
Toename of afname 
van het aantal uurhok-
ken met waarnemin-
gen per soort volgens 
MSL (1999-2009) 
ten opzichte van Van 
RegteRen altena & 
Janssen (1932a;b). 0% 
(1x) is geen toe- of 
afname.
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slak uit groep 2 vertonen 
dit patroon. Daar de MSL 
Midden- en Noord-Lim-
burg systematisch onder-
zocht heeft is de toena-
me die deze categorie ver-
toont niet verwonderlijk.
De derde categorie omvat 
een aantal naaktslakken. 
De determinatie van deze 
soorten is niet eenvoudig, 
vaak is anatomisch onder-
zoek nodig. Dit is niet ge-

liefd; er zullen zeker in het verleden meer waarnemingen gedaan 
zijn dan er in de literatuur te vinden zijn. Ook in groep 4 en 5 is deze 
categorie sterk aanwezig. De soorten uit deze groep zijn de Zwarte 
wegslak (Arion hortensis), Zwarte aardslak (Limax cinereoniger) en 
de Grauwe wegslak (Arion circumscriptus). De laatste soort uit deze 
groep is de Slanke barnsteenslak; deze is al eerder besproken.

Soorten met een sterke toename
In groep 4 staan de 17 soorten met een sterke toename van meer dan 
zeven maal tot en met 25 maal (meer dan 600% tot en met 2.400%). 
Op een enkele uitzondering na zijn dit soorten die in geheel Limburg 
algemeen voorkomen, al hebben zij het zwaartepunt van hun ver-
spreiding in Zuid-Limburg. Hiertoe behoren middelgrote soorten als 
het Boerenknoopje (Discus rotundatus), de Bruine blinkslak (Aegopi-
nella nitidula), Donkere glimslak (Zonitoides nitidus), Glanzende 
agaathoren (Cochlicopa lubrica), Doorschijnende glasslak (Vitrina 
pellucida), Gewone barnsteenslak (Succinea putris), Grote glans-
slak (Oxychilus draparnaudi), Langwerpige barnsteenslak (Succi-
nella oblonga), Gewone Haarslak (Trochulus hispidus) en de naakt-
slakken Gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum) en (Gewone) 
Wegslak (Arion rufus). Daarnaast is er een aantal kleine soorten met 
een zelfde verspreidingspatroon: de (Gewone) Kristalslak (Vitrea 
crystallina), Geribde jachthorenslak (Vallonia costata), het Dwerg-
puntje (Punctum pygmaeum) en het Ammonshorentje (Neso vitrea 
hammonis) [figuur 7]. Deze laatste soort illustreert prachtig wat Van 
regteren altena & jansen (1932a;b) destijds al constateerden: gebrek 
aan systematisch onderzoek. Zij schreven: “bekend van de Pieters-
berg, Gronsveld, Waterval, Bemelen en Roermond. Deze soort, die in 
geheel Nederland algemeen is, is waarschijnlijk in Zuid-Limburg on-
opgemerkt gebleven.” En verder stelden zij: “In Noord- en Midden-
Limburg zal deze slak wel algemeen blijken te zijn”. Zoals uit het re-
cente verspreidingsbeeld blijkt [figuur 7] was die veronderstelling 

juist. De soort werd door de MSL in vrijwel de gehele provincie aan-
getroffen. De Dwerg-korfslak (Vertigo pygmaea) en Tandloze korf-
slak vormen de uitzonderingen binnen deze groep. Deze soorten 
passen beter bij groep 3; klein, moeilijk te vinden en voornamelijk in 
Zuid-Limburg voorkomend.

Soorten met een zeer sterke toename
Groep 5 bestaat uit vijf soorten, het is de groep met de sterkste toe-
name, van meer dan 25 maal (meer dan 2.400%). Dit zijn de soorten 
die een enorme uitbreiding te zien geven in hun voorkomen. Op één 
na zijn het naaktslakken. Naaktslakken hebben relatief weinig kalk 
nodig en kunnen daardoor in meer biotopen voorkomen dan huisjes-
slakken. De soorten in deze groep, de Bos-aardslak (Lehmannia mar-
ginata), Grote aardslak (Limax maximus), Bruine wegslak (Arion sub-
fuscus) en Egel-wegslak (Arion intermedius) [figuur 8] demonstreren 
dit aspect, ze worden vaak in een relatief kalkarme omgeving aange-
troffen. Het zijn soorten die gemakkelijk herkenbaar zijn, met uitzon-
dering van de Bruine wegslak die verward kan worden met de (Ge-
wone) Wegslak. Ook zijn ze tamelijk groot en dus opvallend. Het sterk 
toegenomen aantal uurhokken waarin ze voorkomen kan dus niet al-
leen berusten op een ‘waarnemerseffect’ en een groter onderzocht 
gebied, maar er moet werkelijk sprake zijn van uitbreiding. 
De Gladde tolslak (Euconulus fulvus) is de uitzondering in deze 
groep. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd in Nederland al-
leen deze soort tolslak onderscheiden. Waarschijnlijk berustten de 
waarnemingen uit die tijd op meer soorten. Dat er toch niet meer 
waarnemingen zijn, komt vermoedelijk doordat het een klein slakje 
is dat hoofdzakelijk voorkomt op vochtige tot moerassige plaatsen, 
die toen weinig en nu veel onderzocht zijn. 
Door de MSL is voor vrijwel alle soorten een groter aantal plaatsen 
van voorkomen vastgesteld dan door Van Regteren Altena en Jan-
sen in 1932. Geconcludeerd zou kunnen worden dat het in Limburg 
heel goed gaat met de landslakken. In vergelijking met de periode 
1900 - 1930 is het aantal soorten met ruim 70% toegenomen, is mo-
gelijk alleen de Steenbikker verdwenen en is van de meeste andere 
soorten het aantal waargenomen plaatsen van voorkomen iets tot 
zeer sterk toegenomen.
Zelden zal dit betekenen dat de betreffende soorten zich werkelijk 
uitgebreid hebben; slechts van een vijftal soorten is dat aanneme-
lijk. Eerder is het verschil in aantal plaatsen van voorkomen een ge-
volg van het groter aantal waarnemingen dat de MSL gedaan heeft 
en het uitgebreidere gebied dat zij onderzocht heeft [zie figuur 1]. 
Onderzoeksgegevens uit de eerste drie decennia van de 20e eeuw 
waarmee dit gestaafd kan worden ontbreken echter, waardoor hier-
over niet met zekerheid een uitspraak gedaan kan worden. Ook kan 
er niets gezegd worden over het aantal populaties per uurhok en de 
omvang van de populaties, hetgeen bij een onderzoek naar een toe- 
of afname van een soort zeker betrokken zou moeten worden.

conclusie

Vergelijking van gegevens over het voorkomen en de verspreiding 
van landslakken in Limburg bijeengebracht in 1932 door Van regte-
ren altena & jansen (1932a;b) en tussen 1999 en 2009 door de MSL 
laat grote verschillen zien. Het aantal uurhokken met waarnemin-
gen in Limburg nam toe van 29 naar 137 en het aantal levend waar-
genomen soorten van 54 naar 93. De laatste constatering zegt ech-
ter nauwelijks iets over veranderingen in de landslakkenfauna van 
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FIGUUR 7
De verspreiding van het 
Ammonshorentje (Nesovitrea 
hammonis) (gegevens MSL, 
1999-2009).
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Limburg. De gegevens uit 1932 berustten vrijwel uitslui-
tend op verzamelingen uit Zuid-Limburg; uit Midden- 
en Noord-Limburg waren vrijwel geen gegevens be-
kend, waardoor enkele soorten niet waargenomen zijn. 
Bovendien werd destijds vooral ‘op het oog’ verzameld, 
zodat sommige kleine soorten waarschijnlijk gemist 
werden. Bijkomende verklaringen voor de toename 
van het aantal soorten zijn de opsplitsing van soorten 
of ondersoorten in aparte soorten en de immigratie van 
nieuwe soorten in Limburg. De systematische inventa-
risatie van Limburg door de MSL geeft een veel volledi-
ger, maar nog steeds niet volmaakt beeld van de verspreiding van 
landslakken in deze provincie (keulen et al., in prep.). Met betrekking 
tot de Struikslak, Bos-aardslak, Grote aardslak, Bruine wegslak en 
Egel-wegslak kan op basis van vergelijking van de gegevens van Van 
regteren altena & jansen (1932a;b) en die van de MSL met enige stel-
ligheid geconcludeerd worden dat zij hun verspreidingsgebied in 
Limburg aanmerkelijk hebben uitgebreid. Anderzijds moet worden 
aangenomen dat de Steenbikker uit Limburg verdwenen is.

Summary

TERRESTRIAL	MOLLUSCS	IN	LIMBURG:	
COMPARING	1932	DATA	WITH	RECENT	DATA		

This study aimed to compare data on the 
occurrence and distribution of terrestrial 
molluscs in Limburg, gathered in 1932 by C.O. 
van Regteren Altena and A.J. Jansen on the 
basis of private collections and publications, 
with those collected between 1999 and 2009 
by the ‘Mollusken Studiegroep Limburg’ 
(Limburg Molluscs Study group; MSL), on the 
basis of systematic field work. The compari-
son required data from the 1932 papers to 
be transformed to fit the Amersfoort 5x5 km 
grid squares, while the scientific names of 
the species had to be updated. Major differ-
ences emerged. The number of grid squares 
where terrestrial molluscs were observed 
had increased from 29 to 137, while the 
number of species found alive had risen from 
54 to 93. The actual changes, however, may 
not have been as big as these findings sug-
gest. The 1932 data were derived predomi-
nantly from collections and publications per-
tinent to the south of Limburg, while hardly 
any data were available on the malacofauna 
of the central and northern parts of the prov-
ince. Moreover, collecting in those days was 
almost exclusively based on sight, which 
may mean that the smallest species were 
missed. Other explanations for the increased 

number of species observed include the 
subdivision of species that were considered 
monospecific in 1932, and the recent immi-
gration of new species into Limburg. Only 
with respect to the species Fruticicola fru-
ticum, Lehmannia marginata, Limax max-
imus, Arion subfuscus and Arion intermedius 
can it be assumed that they expanded their 
distribution in Limburg between 1932 and 
1999. Over the same period, only one spe-
cies may have become extinct from Limburg: 
Helicogona lapicida. The MSL data on the 
malacofauna of Limburg will be used in the 
production of an atlas, to be published in 
2011. 
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FIGUUR 8
De Egel-wegslak (Arion intermedius) (foto: S. Keulen).




