
schijÍhoren kan niet tegen droogvallen. Verdroging is een groot

probleem voor deze soort. Maar de inlaat van gebiedsweemd

water, met een andere chemische samenstelling, kan ook voor

problemen zorgen. Door minder grondwater te onttrekken en

gebiedseigen water zo lang mogelijk vast te houden kan dit

worden voorkomen.
Wanneer bossen worden aangeplant, moet worden voorkomen

dat de waterpartijen op den duur beschaduwd raken en

ongeschikt worden voor de Platte schijftroren' Door

boomgroepen nabij sloten of waterpartijen te kappen kan sterke

schaduwval teruggedrongen worden'

Tot slot is het van belang dat er geen leefgebied van deze soort

verloren gaat door het dempenvan sloten (bij schaalvergroting in

de landbouw ofbij de bouw van woningen enbedrijventerreinen)

en dat de onderwatervegetatie niet beschadigd wordt door

gemotoriseerde scheepvaart en recreatievaart.

Slakken zijn een relatiefonbekende diergroep bij beleidsmakers,

beheerders en het bredere publiek. Alle activiteiten die bijdragen

aan meer belangstelling daarvoor, zijn welkom'

Uitgebreide informatie over de biotoop en over mogelijke

beheermaatregelen voor slakken is te vinden op de website van

Stichting ANeuooN. Kijk op www.anemoon.org onderprojecterV

Natura2000-project/ beheeradviezen en onder Publicaties/

artikelen/rapporten ÀJatura 2000.
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Fig.9. Gefaseerd schonen in de Rottige Meenthe' Links zijn

waterplanten verwijderd en rechts is de onderwatervegetatie

gespaard. Het volgend jaar doet men het aldersom' Een

dergelijk beheer is gunstig voor de Platte schijÍhoren, maar

ook voor de andere zoetwaterorganismen. Foto: Amo Boesveld'

HuisjesVandeGewonetuinslakCepaeanemoralis(L',1758)
gebruikt door Gewone heremietkreeften Pagurus bernhardus (L', 1758)

ophetStrandvanLangevelderslag(Noordwijk,Zuid.Holland)

Bram Langeveld en Ellen van der Niet

Shells of Grove snail Cepaea nemoralis (L., 1758) used by Common hermit crabs Pagurus betnharilus (L" 1758) on the

beach of Langevelderslag §oordwijk, Zuid-Holland)

Summary. On December 11h 2013 two live Common hermit crabs Pagurus bernharduswetefound on the beach oflangevelderslag

(The Netherlands) . These used she11s of the Grove snaii Cepaea nemoralis as protection. This hteresting combination of a marine

crustacean and a shell of a terrestrial gastropod is described and discussed. It is concluded that empty Cepaea shells most likely

were washed out ofthe d,nes due to healy coastal erosion during a storm that occurred on 5 December 2013, which probably also

washed the Hermit crabs ashore. They lost their original she11 and settled for an available altemative: a Cepaea shell' These finds

represent the second and third published record ofthis phenomenon from a Dutch beach, being the first in over 60 years'

lntroductie meter vanaf de afrit in noordelijke richting. Hier gaan wij in op

Op het strand zijn vaak allerhande interessante dieren en andere de vondst van een tweetal Gewone heremietkreeften Pagurus

organismen .,it zee te vinden. Dat is zeker het geval na flinke bernhardus met wel hele weemde 'huisjes'' Deze Heremiet-

stormen. De storm van 5 december 2013 (overwegend westen- kreeften zaten namelijk in schelpen van de Gewone tuinslak

wind met windkracht tot 9 Beaufort) vormde daarop geen uit- Cepaea nemoralis, een landslak dus!

zondering. Op 11 december deed de tweede auteur samen

met wil Schipper namelijk een hele reeks interessante vondsten

vondsten die duidetijk afireten van het gebruikelijke patroon Tussen de hoog- en laagwaterlijn lagen veel mollusken, name-

en dus met redelijke zekerheid aan de gevolgen van d; storm lijk een dik pakket (levende) Amerikaanse zwaardschede Ensls

konden worden toegeschreven. Dit materiaal werd gevonden directusmetdaarhrssenveellossestukjesvlees,vooralgraafvoet-

op het strand bij Langevelderslag over een afstand van 500 jes. Daartussen redelijke hoeveelheden levende otterschelpen



Lutraria lutraria enrnkleinere aantallen levende Mossels Myti-
lus edulis, Halfgeknotte strandscheipen Spisula subtruncata,
Witte dunschalen Abra alba, WitÍe boormossels Bar.nea can-
dlda, Nonnetjes Macomo balthic a, Amerikaanse boormossels
P etrico la pho ladifurmis, RechtsgestreepÍe platschelpet kllina
fabula, Tere platschelpen Tellina tenuis et Tapijtschelpen
Venerupis senegalensis. Er lagen ook gastropoden, namelijk
grote hoeveelheden lege huisjes van lJfulk Buccinum undatum,
Gewone tepelhoren Euspira catena en Glanzende tepelhoren
Euspira pulchella. Verder lagen er ook veel levende anemo-
nen, diverse levende en dode krabbensoorten, dode en levende
slangsterren, dode zeesterren, dode vissen (diverse soorten),
een levende Fluwelen zeemuis Aphrodita aculeata, een schaar-
pootje van de Molgamaal Pestarella tywhena en een aantal
dode Gewone heremietkreeften. Duidelijk mag zljn dat dit aan-

spoeisel voomamelijk door de storm werd veroorzaakt, omdat
veel van deze soorten bij rustig weer niet of nauwelijks (levend)
aanspoelen.

Een flinke duinafslag (fig. 1) zorgde ervoor dat er op de hoog-
waterlijn veel losgekomen plukken helmgras Ammophila are-
naria, prikkeldraad en onderdelen van houten paaltjes lagen,
naast talloze plastic flessen. Tussen het dikke pakket schelpen,
zeesterren en anemonen vonden we meer dan 100 lege huisjes
van de Gewone fuinslak, voor de tweede auteur de grootste
hoeveelheid in de afgelopen tien jaar. Tussen dit al1es werden
er twee Gewone heremietkreeften in Tuinslakken aangetroffen.
Beide Heremietkreeften leefden nog, daarom zljn ze rlieÍ ver-
zameld. Wel zijn ze gefotografeerd. Zoals uit de foto's blijkt,
gaat het om volwassen huisjes van de Gewone tuinslak: een
roze exemplaar met vijf banden (f,g. 2) en een roze exemplaar
met alleen band 3 (Íig. 3). De Heremietkreefl op fig. 3 mist zijn
rechterschaar. De kleur van beide Tuinslakhuisjes is enigszins
vervaagd.

Tuinslakken in zee

Huisjes van land- en zoetwaterslakken - waaronder de Gewone
tuinslak - worden wel vaker op het Nederlandse strand gevon-
den (Adema, 1978a, b; Raad, 2001; De Ruijter, 2006, 2008
en eigen waarnemingen). Deze schelpen kunnen op ten minste
vier manieren op het strand terecht komen: 1) met afvoer van
rivieren (Adema, 1978a, b); 2) door duinafslag bij storm vanuit
de duinen (Stock, 1952); 3) bij hevige regen door afspoeling

Fig,2. Een Gewone heremietkreeft Pagurus bernhardus in een
Gewone tuinslak Cepaea nemoralis gevonden door Ellen van
<ier Niet. Strand Langevelderslag, 1 1 - 12-20 1 3.

vanuit de duinen (Rappé, 1994) of vanaf steile duinopgangen
het strand opgerold (persoonlijke mededeling Frank Wesse-
lingh,16-12-2013); en 4) van ver aangevoerd door zeestromin-
gen (Cadée, 2002).In ons geval lijkt de tweede optie het meest
waarschijnlijk: er had namelijk over een lengte van meer dan 1

km ten noorden en ten zuiden van Langevelderslag een flinke

Fig.3. Een Gewone heremietkeeft Pagurus bernhardus in een
Gewone tuinslak Cepaea nemoralls gevonden door Wil Schip-
per. Strand Langevelderslag, 11-12-2013. Het huisje van de
Heremietkreeft is in een wat vreemde houding gezet om het
beter te kunnen fotograferen.

Fig. 1. Flinke duinafslag op het strand ten noorden van Langevelderslag



Fig.4. Huisjes van Gewone turn-
- 

slakken CePaea nemoralis

uit het niet-afgeslagen deel

van de zeereeP ten noorden

van Langevelderslag'
1'.l-12-2013. Fig.5.

duinafslag plaats gevonden (flg' 1). De G"y:i: tuinslak komt *T'Ï';;;É,.""' 
à"4", 'ilt'

in vrijwel geheel Nedertaàï Aiu"t'" habitats voor (Git- vriJw(

:m;ïg,rlfti::;:*.:"'::l;,Ï:ïi""*'#;:ïiÏ Heremietkreerten in ruinsrakhuisjes

Gewone tuinsrak zowel in àe achterliggeno. o*i".rïrrlïrr", Eén van d" ;;.r; opru,"no" karakteristieken van Heremiet-

niet-afgestage, d".1 ,un à'r..r*p ,"*r."-t ttg."i.'öiï il;y:::iJi;;d; ze hun achterlijf verbergen in lege schei-

werden ef toen nog zes huisjes gerrondenaan de zuiàzijde van pen van t;;;;;;;;de1e schllOen met zich meeslepen' Zij

de afrit Langevetderslrg,ïà"à1, ae ook daar d..;;ig;;;- àotn oit ot "i" *"kt t" kwetsbare achterlijf te beschermen

gen zeefeep, t r*", -urr"ir"-r-J.rp.r, 1tg. 5). Eén ffi& tegen predatoïJ' 
"o 

unott" gevaren' voor een Heremietkreeft

(linksboven op fig. 5) bevarte nog een rri.l*.t .omp'tl;;.;;;; i'-ttn *tttii'i" t* r'ttt g"rootíe belang tLancaster' 1988)'

ontbindende s1ak. De door de Éeremietkreeft., ;;;;;. Ct*o"".t"tl*ltit""tttn *otden op het strand van Katwijk en

schelpen van de Tuinshrlil; ,*k op die uit rr",ï"rir""igï Noordwijk;;;;;ï;;;"den in huisjes van de Gewone tepel-

slagen deel ,uo d. ,..r..f. z. ,.rtoonà"o r3r.r'tri. ir.àiat t'ot"n' ct'iothten iuikhoren Nassarius reticulatus en Wulk'

beerd: een zekere vervaging,un de originele ".J'ö;1ïï *Xf'm;:*t*m:;nÏï:ff:lï#ïÏ;ï;
à,vergelijk le.?, - rHeremiet- U.r.frr.r.rJà?*Àn" n.t"-i.ttteeften dezelfde dag ook een

í"t iiprulÀd dat beide Tuinslakschelpen waarll

kreeften gevonden *.ri;;;;;;;, kleur zijn. 2""r, rrlr..ro aantal exemplir"n '*0"' sche$ gevonden' Recentelijk deden

ís cepaea nemoratisro..riit potymgrf r"., d" ,"ï"lp;il "*-?{I::i"tffi) 
t" trltioo ilie* (persoonlijke mededeling

(en aan-lafwezigrr.ia ,utt, "ï 
rr.', ,í*a uunotnl pïutï'tt" 1 1- 10-201 3) àt'g"iilkt -uu*emingen' Het is niet ondenkbaar

verschitlende v".-"n;;;;';;;i"r"ir" ..r..,i;#ïr:;;;; à't o"'gtti,t" Híemietkreeften' wanneer ze door het getrl weer

onder selectie op zichtbaarheid voor predatott' 
"o 

ttittti" op oo93' 1ut"' 
komen' proberen een nieuw huisje te vinden' Lege

temperatuurgevoeligheid. Aan dat o,d.r*.rp t, ;;;;;i ,r"r**r"i'"';ij;'fu uhtjd ': voldoende mate beschikbaar'

zoek gedaan, rl" uilrooiu..i;w"ra, (1963f en str"itr"i"t o* *o*tïa" h"'"-ittt'eeften niet al te kieskeurig zljn'

(2013). In de open duinen, zeker de zeereep ;;il;; wuurr.rriioiiji-y")"")t:in dit geval een'vers ingespoeld'leeg

ïï,rilï,ïnlï:*#Ï#tï1,J;n*,';;"*rl *i.,-'Jï:*HiJ'u*.",u","*.ldingvaneenHeremretkreeft

efficiënter dan de roze vorm (uitgebreide, bespr'Ji#ï;ij: ;;;" i""dtï;'i"ot"' namelijk een vondst gedaan door A W'

voorbeeld De Smet, 1982 en ieferenties A"r.ir;'öl-i*.t it Lacourt f""'*"ii i' Siock' 19S2)' Ook deze vondst betrof een

van Rompu, 1gg3). Dat wi1 echter niet zeggen 
-uJ. Ë;;; ct*oot r""*it'it'"tit in een Gewone tuinslak' Nawaag bij

vorm helemaal niet aanwezig is in de populatre. ;;;;** R*,' dt.R;;;; ó;;:ry $-12-2013) - beheerder van het

laties in de meest op.r-d.r.r-uun de BergischedilJJ; c.rt *1 ;;ï;;àrun.a. strandwerkgemeenschap (cs van de

zocht door De Smet (1982) (het best rergetijk;a;;'IÍl;;;t' SwG)-leverde meerdetailsopoverdezevondst: hetdierwerd

afgeslagen deel van uJ;;#. n"ii"ó,àu"ï;i";fi;;k P:'f9:í;;'1íg!'*0"' "p 
het strand van Noordwijk op

op 12 van de 17 tocaties ooËa. ror. variant r;;;;ï";; , 2-12-1951'"ttutt,,'oid*esterstormmetwindkracht8' 
Ondanks

in percentages ,un o,íiot oo,8%. omdat "rr. 
;:Ë;i;;; 1p;391"t 

t"" à" t"["oit yan Naturalis Biodiversitv center

klein is (srechts twee exemplaren), is de. r.*, ,.ijïoot out cliscr i" ï"iJen, \ilaar in ieder geval een deel van de corlectie

onze waarneming op toevalterust. Toch r.*n o*tïii"à*a o'w' t'"J""litr' ut'*o'' kon het materiaal van deze vondst

een bijmenging t'" ;;;;;"t"' 'it n" "r"àti*í """ 
helaas niet achterhaald worden'

;i:,t**i*r.ffi:l;'t'*ï',Ytf"*TJ#ï::Ï; ï":-*l:'u'"'rteninzoetwatersrakken
bekend dat in ieder ge;al diÍect t.n ooord.o hlilÏ;ilö; r'lu*t.ru"Àrutrten blijken Heremietkreeften ook wel eens

van landslakk.n *.rira"rrïorden (Adema, ,rïà", ï1. o,ilí g.b*ik;;;envandehuis.iesvan zoetwaterslakken' opnieuw

opbasisvandevervagingvandekleurjrl"nwrjwii,"rtttt" 
*ttnttàï'tï"àtiwc' 'pl-z'tos+enop18-4-1954werd

stelren dat het hier oÀ huisjes uit a. urg.rtug.;'j#;;;; .. t.tL"is' i* iÀpr" van de Gewone heremietkreeft in



een Moerasslak Viviparus spec. gevonden, respectievelijk door
Schuurmans en Verstraten. Dit ging om dode exemplaren. Op
13-6-1998 werd er door Lucas een levende Heremietkeeft in
een Stompe moerasslak hviparus viviparus gevonden (Verkuil,
1998). Alle drie hiervoor genoemde vondsten werden gedaan
op het skand van Hoek van Holland. Moerasslakken zijn grote
zoetwaterslakken die vrij algemeen in Nederland voorkomen
(Gittenberger & Janssen, 1998). Waarschijnlijk zijn deze schel-
pen via de Nieuwe Waterweg in zee terecht gekomen, waarna
ze gevonden en bewoond werden door Heremietkreeften.

Conclusie
Heremietl<reeften worden soms in'vreemde huisjes' aangetrof-
fen: zowel in huisjes van Gewone tuinslakken als in die van
Moerasslakken. Naast Moerasslakken noemt Leenhouts (1950)
zelfs de Zeeklit Echinocardium cordatum (Pennant, 1717) als
'noodhuisje' voor een aangespoelde Heremietkreeft, maar hij
geeft helaas niet meer details. Onder laboratoriumomstandighe-
den neemt de Heremietkreeft zelfs tijdelijk genoegen met een
recht glazen buisje (Brightwell, 1953; Boea 1966)! Toch blij-
ven waamemingen van Heremietkreeften in 'vreemde onderko-
mens' op het strand behoorlijk zeldzaam. Het gebruik van een
Tuinslak als huisje na aanspoelen toont mooi aan hoe flexibel
de Heremietkreeft kan zijn. Zo'n vondst is ook voor de malaco-
loog een interessante waarneming.
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