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Uitdaging # 2 - Slakken 

De belangrijkste natuurlijke uitdaging die we tot nu toe zijn tegengekomen is onze 
natuurlijke vijand ‘de naaktslak’. Voor ik zelf met tuinieren begon hoorde ik wel eens 
tuiniers klagen over slakken en begreep ik weinig van de wanhoop die uit de 
verhalen naar voren kwam. Tot ik zelf met een tuin begon en de met liefde 
opgekweekte kiemplantjes in een nacht zag verdwijnen, de grotere planten in iets 
meer tijd in het niets zag oplossen en de zo hoopval opgekomen en flink groeiende 
kolen langzaam het blad zag verliezen tot er alleen nog een luguber bladgeraamte 
over was. Zo zou het nooit lukken om te leven van de tuin. Maar wanhopen is niet 
mijn stijl; niet klagen over het donker maar een kaars aansteken. Dus hard opzoek 
naar een kaars om uit dit zwarte gat te komen. Hoe ga je slakken tegen? Zonder 
heftige chemicaliën of kunstgrepen. De vraag is eigenlijk: hoe zet je een systeem op 
dat ‘slak-bestendig’ is? 
 

 
 
Ken je vijand 
Om te weten hoe je de naaktslak uit de tuin weert moet je eerst weten wat een 
naaktslak is, hoe die leeft, wat zijn vijanden en behoeften zijn. Daarom heb ik om te 
beginnen een ‘behoeften – producten’ analyse gemaakt naar Geoff Lawtons kip. Ik 
heb hiervoor de grote en de zwarte wegslak gebruikt. Dit is de meest voorkomende 
soort (of soorten – er is discussie of het twee variëteiten van de zelfde soort zijn of 
twee apparte soorten). Zie bijlage 1 voor de analyse.  
 
De naaktslak is een weekdier uit de klasse ‘buikpotigen’ – omdat ze hun buik als voet 
gebruiken. Naaktslakken hebben geen huisje om zich in terug te trekken waardoor  
ze erg gevoelig zijn voor uitdroging. Ze houden zich daarom het grootste deel van de 
dag verborgen op een koele en vochtige schuilplaats en komen pas ’s avonds of na 
een regenbui naar buiten om te eten. Naaktslakken hebben een divers dieet: zowel 
levende (bij voorkeur jonge) als dode planten - inculsief de wortels - en 
paddestoelen. Maar het zijn ook aaseters en zijn te vinden op dode dieren, 
waaronder andere slakken. Ze leven in bossen, velden, akkers en tuinen. Slakken 
zorgen in een ecosysteen voor het afbreken van plantaardig en dierlijk materiaal en 
voor de verspreiding van zaden die aan het slijm blijven plakken en zo stukken met 
de slak mee liften.  
 



 16 

Slakken zijn twee-slachtig en leggen rond april eieren in clusters in de grond. De 
clusters bestaaan uit 30 - 40 doorzichtige ronde eitjes. In totaal kan een slak tot 200 
eitjes leggen. 
 
De grote en de zwarte wegslak zijn inheems in Europa maar komen inmiddels ook in 
Noord- Amerika voor.   
 
Maar wat doe je er tegen? 
Een aantal van de tips tegen slakken is geen optie voor ons. Gif willen we niet 
gebruiken, ook niet de biologische giffen die zogenaamd geen andere dieren 
vergiftigen en niet schadelijk zijn voor de planten of de mensen die de planten straks 
gaan eten. Aan de ene kant vertrouw ik de bedrijven die de giffen maken daar te 
weinig voor, aan de andere kant is het ook als de claims wel kloppen niet ‘perma’ 
genoeg. Je blijft toch symptomen bestrijden en hulpmiddelen van buiten het systeem 
importeren. Uiteindelijk wijst het op een ontwerpfout die aangepakt moet worden.  
 
Aan de hand van de ‘behoeften-producten’ analyse komen een paar opties naar 
voren: de omstandigheden die slakken nodig hebben uit je systeem weren of het 
introduceren van natuurlijke vijanden.  
 
Behoeften 

De leefomgeving die een slak aantrekt komt, kort gezegd, neer op een 
permacultuurtuin: mulch, composthoop, takkenwallen en ander losliggend blad en 
organischmateriaal vormen een perfecte voedingsbodem voor slakken, en ruimte om 
zich overdag in terug te trekken. Slakken hebben een vochtige ondergrond nodig om 
zich te verplaatsen en zwarte aarde met een opgedroogde toplaag is niet prettig voor 
de slak. Deze elementen uit de tuin weren is geen optie. Mulch is nodig voor het 
voeden en beschermen van de bodem, net als de composthoop en takkenwallen die 
bovendien ruimte biedt aan padden en diverse belangrijke insecten. De grond zwart 
houden levert onnodig werk op en laat de bodem kwetsbaar en onbeschermd.  
 
Uit de behoeften van de slak komen toch wel een aantal bruikbare tips naar voren. 
Over het algemeen houden slakken niet van scherpe of droge (of beide) 
oppervlakten. Dit kan gebruikt worden om barriëres te maken rond bijvoorbeeld 
kwetsbare planten – een ring koffiedik, dennenaalden, eierschalen – of rondom een 
moestuinbed. Koper zou ook werken doordat deze licht electrisch geladen is en de 
slak een schok geeft als deze er overheen probeerd te komen. De meest gruwelijke 
barrière is zout: doordat zout vocht uit het lichaam van de slak onttrekt lost de slak 
langzaam op als hij over het zout heen probeert te komen. Heel effectief zijn ‘mini-
kasjes’ van petflessen zonder bodem, of omgekeerde glazenpotjes. Nadeel? Op een 
dag is het plantje te groot voor de kas en zal je deze weg moeten halen. Uit ervaring 
blijkt dat ook deze wat grotere plantjes uitstekend slakkenvoer zijn en soms binnen 
een nacht alsnog verdwijnen. Een ander optie is ‘kragen’ om de kwetsbare plantjes 
zetten – dezelfde pet fles maar dan aan twee kanten open zodat de plant er van 
boven uit kan groeien. Lijkt slakken iets tegen te houden, maar verplaats het niet 
meer als deze eenmaal staat. Als er lucht tussen de grond en de onderkant van de 
fles zit kruipen ze er vrolijk onderdoor, en als de bladeren over de kraag heen 
hangen komt de slak ook zonder probleem bij de plant.  
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Tot slot kan je met je aanplant rekening houden met welke planten extra kwetsbaar 
zijn voor slakken, welke niet en welke planten slakken op een afstand houden. Zo 
houden slakken erg van sla, bonen, courgette en knolselderij terwijl planten als 
borage, mashua en oka geen last lijken te hebben van slakken. Planten als tomaat, 
oost-indische kers en tuinkers zouden slakken met hun sterke geur en smaak zelfs 
afschrikken, en kunnen dus ook als barrière geberuikt worden. Meerjarige planten 
zijn over het algemeen minder kwetsbaar doordat ze al wat groter zijn, hardere 
bladeren hebben of sneller opgroeien uit al bestaande wortelstelsels.  
 
Producten 

Naast het weghalen van de behoeftes van slakken kan je ook kijken wat slakken te 
bieden hebben. Slakken zijn in een eco-systeem bijvoorbeeld erg nuttig voor het 
afbreken van organischmateriaal. Dat laatste is in een tuin minder handig: hoewel ze 
wat mij betreft welkom zijn om in de composthoop de wormen een handje te helpen, 
hoeven mijn levende planten niet afgebroken te worden. Maar slakken vormen ook 
voedsel voor een groot aantal dieren. Door deze een plek in het systeem te geven 
kan je een evenwicht in de slakkenpopulatie brengen. 
 
We beginnen maar met Bill ‘You don’t have a slug problem, you have a duck 
deficiency’ Mollison. Hoewel deze oplossing aanspreekt, is het geen optie voor onze 
tuin. De tuin ligt op een volkstuincomplex dat vrij makkelijk is met honden en katten, 
maar dat helaas geen gevogelte toestaat op de tuinen. Natuurlijke vijanden Indiase 
loop-eend en kip vallen daarmee beide af. Overigens leert de ervaring van anderen 
dat kippen lang niet altijd slakken blieven en met name door het slijm afgeschrokken 
worden door naaktslakken. En dat is precies de slak die het meeste schade aanricht 
in onze tuin. Twee natuurlijke vijanden die ook niet makkelijk in je tuin te 
introduceren zijn, zijn de das en de vos. Die leven in het gebied waar je tuin ligt of 
niet, daar heb je zelf weinig invloed op.  
 
Een zoogdier dat makkelijker naar je tuin te lokken is, is de egel. Egels jagen ’s 
nachts en leven van kleine ongewervelde dieren waaronder slakken maar ook kevers 
en wormen. De grotere huisjesslakken eten ze niet, de huisjes zijn te hard om te 
kraken. Egels komen voor in landelijke gebieden, loofbossen en in veel stedelijke 
gebieden in tuinen. Met name bosranden zijn geschikt omdat daar de kenmerken van 
de verschillende leefgebieden samenkomen. Egels houden van gebieden met veel 
onderbegroeiing en niet al te vochtige grond. Een permacultuurtuin zou van zichzelf 
al een goed leefgebied voor een egel vormen, maar kan nog geschikter gemaakt 
worden met de aanleg van bijvoorbeeld een takkenwal. De egelbescherming 
Nederland is periodiek op zoek naar tuinen waar opgevangen egels weer uitgezet 
kunnen worden. Hiervoor is vereist dat er geen slakkengif gebruikt is in de afgelopen 
twee jaar, er geen drukke autowegen in de buurt zijn en er voldoende leefgebied 
voor de egels in de omgeving aanwezig is. Ook moet je bereid zijn een egelhuisje 
aan te schaffen en in het begin de egel bij te voeren.    
 
Andere natuurlijke vijanden zijn padden en kikkers. Deze leven ook ’s nachts en 
vormen daarmee een goede vijand voor de naaktslak. Kikkers en padden kan je naar 
je tuin lokken door een vijver aan te leggen met voldoende schuilplekken zoals platte 
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stenen of een takkenwal. Het is ook belangrijk dat er voldoende plekken zijn waar de 
kikkers en padden de vijver in en uit kunnen komen. Eventueel kan je kikkers en 
padden zelf in je vijver introduceren door dril uit te zetten. Ook vogels zijn een 
bekende natuurlijke vijand die je in je tuin kan aanmoedigen. Vogels die slakken op 
het menu hebben staan zijn bijvoorbeeld de ekster, vlaamse gaai, kraaien, roeken en 
de merel. Je kan vogels ook proberen de slakken te voeren en ze zo aan te leren dat 
slakken een lekker maaltje zijn. Een wat meer lugubere techniek hiervoor is het 
rijgen slakken aan een touw en die op te hangen voor de vogels. 
 
En tot slot: de mens. Je kan zelf de slakkenpopulatie onder controle houden door 
slakken af te vangen. Je kan schuilplaatsen maken voor slakken waar je makkelijk in 
een keer grote hoeveelheden af kan vangen. Bijvoorbeeld een uitgeholde meloen zou 
veel slakken aan trekken. Met name maart - april is hiervoor geschikt. Door de 
slakkenpopulatie vroeg in het voorjaar aan te pakken voorkom je dat ze eieren 
leggen en later echt een plaag worden. 
 

 


