
 

 
 

Tuinslakken 

Glijden verveelt nooit 

 

De gewone tuinslak is de meest 

voorkomende slak in Nederland. Je 

kan het diertje overal vinden. 

 

Uiterlijk 

Slakken hebben geen botten, daarom 

voelen ze ook zo week aan. Het zijn 

weekdieren, net als inktvissen en 

schelpdieren.  

 

De gewone tuinslak is makkelijk te herkennen. Deze slak heeft namelijk een zwarte 

rand aan de opening van zijn huisje zitten. Ook het verschil tussen jong en oud is 

bij deze slakken makkelijk te zien. Een volwassen tuinslak heeft namelijk een soort 

uitstaande rand onderaan zijn huisje. Jonge tuinslakken hebben deze lip nog niet. 

 

Slakken gaan maar heel langzaam vooruit. Dit komt omdat ze geen pootjes hebben, 

zoals de meeste dieren. Ze hebben alleen één grote voet, de onderkant van de slak. 

Deze voet is heel slijmerig. Dit verklaart ook meteen het slijmspoor dat slakken 

achterlaten. Dit slijm beschermt hun voet en maakt het makkelijk om overal te 

glijden. Ze kunnen ook omhoog en op de kop glijden! Een slak kan zelfs over een 

scherp mes heen glijden zonder zich te snijden. Zo goed beschermt het slijm ze 

dus! 

 

Witgerande tuinslak 

Ook de witgerande tuinslak 

komt in Nederland voor. De 

naam zegt het al, deze slak 

heeft in plaats van een zwarte 

een witte rand onderaan zijn 

huisje. Dit diertje is wel veel 

moeilijker te vinden dan de 

gewone tuinslak. De 

witgerande tuinslak komt 

namelijk alleen in Limburg en in 

de buurt van Nijmegen voor. 

 



 

 
 

Slakkenleven 

Slakken eten vooral planten en bladeren die al een beetje aan het rotten zijn. Ook 

rottende vruchten zijn voor slakken een waar feestmaal! 

 

Een slak heeft geen tanden, alleen een ruwe tong. Deze tong hangt naar buiten als 

de slak over blaadjes heen kruipt. Omdat de tong ruw is, blijven er deeltjes van het 

blad op de tong achter. De tong is dus eigenlijk een rasp.  

 

Winterslaap 

Slakken houden een winterslaap. De tuinslak trekt zich dan terug in zijn huisje. De 

ingang van het huisje wordt afgesloten door een mengsel van slijm en aarde, dat 

hard opdroogt. Zo is de slak verzekerd van een ongestoorde slaap en kan hij weer 

een paar maanden vooruit! De afsluiting zorgt er ook voor dat de slak niet uitdroogt 

of kan bevriezen. 

 

Lijstersmidse 

Sommige vogels zien slakken als een heerlijk feestmaal. Een goed voorbeeld hiervan 

is de lijster. De lijster slaat de huisjes van de slakken kapot en laat de restjes van 

dat huisje liggen. Zelf eet de vogel namelijk alleen de slakken. Alle huisjesresten 

blijven liggen. Dit noemen we een lijstersmidse. 

 

 
 

Link 

Slakkenkrant 

 

http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/slakkenschoolkrant.pdf

