
 

 
 
 
 
 

 
Er leven tientallen soorten slakken op het wad en op de bodem van de Noordzee. Hun 
huisjes vind je vaak als schelpen op het strand. Er zijn slakjes die vooral grazend door 
het leven gaan, zoals de wadslakjes en de alikruiken. Anderen zijn echte rovers, zoals de 
tepelhorens en de wulk. Immigranten zijn er ook: het muiltje is een gast uit warme 
wateren. En misschien wel de mooiste dieren uit zee zijn ook slakken, maar die hebben 
geen huisje: de zeenaaktslakken. 

 gevlochten fuikhoren 
De gevlochten fuikhoren is voornamelijk een aaseter, maar deze kleine slak eet ook wel 
dieren die nog niet helemaal dood zijn. Hij kan goed ruiken. Vaak ligt hij ingegraven in 
het zand, en komt alleen zijn adembuisje boven het zand uit. Zodra hij een dood dier 
ruikt gaat hij er op af. Soms zie je  tientallen fuikhorentjes op het aas zitten. Je weet pas 
wat de slakjes aan het doen zijn als je ze van hun dode maaltje afveegt. In brak water 
blijven de fuikhorentjes kleiner dan  in zee. De dikke schelp heeft een hokjespatroon 
vanwege de horizontale en verticale ribbels. 

informatie: schelpen - slakken 

Bodemdieren 



 alikruik 
Alikruiken kun je langs de hele kust vooral op de dijken vinden. Wanneer een alikruik 
over een hard oppervlak kruipt laat hij slijmsporen achter. In dit slijm blijven algen 
plakken. Andere slakjes, bijvoorbeeld wadslakjes, maken hier gebruik van en begrazen 
de slijmsporen van de alikruik. Als je een alikruik oppakt, verstopt hij zich in zijn huisje. 
Als je er een paar tegelijk pakt en ze in je hand tegen elkaar schudt, komen ze 
tevoorschijn. Ze denken dan dat het hoogwater is en ze in het water terecht zijn 
gekomen. 

 glanzende tepelhoren 
De glanzende tepelhoren is een roofslakje, dat ingegraven in de zeebodem leeft. Eenmaal 
aangespoeld lijkt de glanzende tepelhoren heel erg op de gewone tepelhoren, maar hij is 
veel kleiner. Levende glanzende tepelhorens spoelen zelden aan. De lege schelpen 
spoelen soms wel bij duizenden aan, vaak tussen Den Helder en Hoek van Holland. 
Vroeger waren glanzende tepelhorens een zeldzame strandvondst. Nu zijn ze dankzij 
zandsuppleties steeds vaker op het strand te vinden. 

 noordhoren 
De noordhoren is een roofslak van de koudere zeeën, die vooral in noordelijke delen van 
de Noordzee voorkomt. De schelp van de noordhoren kan vele vormen en kleuren 
hebben en wordt vaak verward met de schelp van de wulk. Lege schelpen van de 
noordhoren zijn vrij zeldzaam op de waddeneilanden, zuidelijker zijn ze nog zeldzamer. 
Ook worden wel fossiele schelpen gevonden. Net als de wulk is de noordhoren gevoelig 
voor vervuiling en het omwoelen van de bodem, door bijvoorbeeld visserij. 



 purperslak 
De purperslak is een geducht roofdier, hoewel hij er niet gevaarlijk uitziet. De slak raspt 
met zijn tong een gaatje in het huis van een ander dier, bijvoorbeeld een tweekleppige of 
andere slak. Daarna spuit hij, net als een spin, een goedje naar binnen waardoor de prooi 
oplost. Het sappige slachtoffer 'drinkt' hij op. Zo'n maaltijd kost heel wat voorbereiding 
en duurt tussen de 6 en de 10 uur. Deze slak was bijna verdwenen als gevolg van het 
gebruik van verf met tributyltin (TBT) op schepen. 

 ruwe alikruik 
Er zijn verschillende ondersoorten ruwe alikruiken die moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. De 'echte' ruwe alikruik komt algemeen voor langs de kusten van de 
Noordzee. Ze hebben duidelijk groeven en ribbels op de schelp. Soms zijn deze wat 
donkerder dan de rest waardoor het lijkt of ze streepjes hebben. De vorm en kleur is niet 
altijd hetzelfde: er zijn stompe en meer spitse exemplaren, grauwe en kleurrijke. 

 stompe alikruik 
De stompe alikruik is kleiner dan de gewone alikruik, maar kan toch opvallen vanwege 
zijn mooie kleuren. Er zijn stompe alikruiken met gele, oranje en groene huisjes, maar 
soms kun je zelfs blauwgrijze fossielen vinden. Van alle alikruiken kan deze soort het 
minst goed tegen uitdroging. Hij leeft ook wat dieper dan andere soorten, om te 
voorkomen dat hij droogvalt tijdens laagwater. Als dat toch gebeurt kruipt hij met zijn 
snelste slakkengangetje onder een wierplant of een steen. 



 tepelhoren 
De tepelhoren komt aan zijn naam doordat hij van bovenaf gezien op een tepel lijkt. Het 
zijn roofslakken die het voorzien hebben op andere weekdieren. Slachtoffers van de 
tepelhoren kun je goed herkennen. De tepelhoren raspt met zijn tong een gaatje in de 
schelp van zijn prooi. Door het raspen is het gaatje aan de ene kant breder dan aan de 
andere kant. Je vindt bijna nooit een levende tepelhoren op het strand. Lege schelpen 
zijn op alle stranden te vinden in de vloedlijn. 

 wadslak 
Wadslakjes zijn klein maar belangrijk. Ze worden door veel dieren gegeten. De 
ontlasting van deze slakjes kit het zand en slik aan elkaar en zorgt ervoor dat de bodem 
niet wegspoelt. Wadslakjes kunnen kruipen en bij hoogwater drijven met behulp van 
een slijmbelletje aan de onderkant van het dier waarmee het ondersteboven aan het 
oppervlak met de wind en golven mee drijft. 

 penhoren 
De penhoren heeft rustig water nodig en komt daarom voor in zee dat meestal dieper 
dan 20 meter is.  De penhoren leeft voor het grootste deel van zijn tijd ingegraven in de 
bodem op één plaats. De dieren zijn vaak in grote aantallen tegelijk aanwezig. Het 
voedsel wordt naar binnen gezogen waarbij de voedseldeeltjes door de kieuwen uit het 
water gefilterd worden 



 wenteltrap 
Wenteltrapjes zijn klein maar fijn. De naam komt van de verticale ribbels op de schelp, 
die aan traptreden doen denken. De wenteltrap is een roofdier, dat zich voedt met 
anemonen. In het voorjaar komen deze slakjes dicht onder de kust om eiersnoeren af te 
zetten. 

 wulk 
Waarschijnlijk heb je nog nooit een levende wulk in het echt gezien. Toch is de wulk een 
grote zeeslak die behoort tot de normale bodemfauna van de Noordzee. Ze leven wat 
dieper in zee, en je ziet ze meestal als een leeg slakkenhuis op het strand, of als het huis 
van een heremietkreeftje. Deze slak is heel gevoelig voor overbevissing, voor het 
omwoelen van de zeebodem en voor giftige stoffen zoals tributyltin. Door een 
combinatie van deze oorzaken is de wulk zo goed als verdwenen uit het Nederlandse 
kustgebied en de Waddenzee. 

 muiltje 
Muiltjes lijken op pantoffels ('muiltjes'). Ze leven van plankton dat ze uit het zeewater 
filteren. Vaak zitten er meerdere muiltjes, tot twaalf stuks, bovenop elkaar, een heuse 
muiltjesflat. De bovenste, jongere muiltjes op het torentje zijn altijd mannetjes, de 
middelste veranderen van geslacht en de onderste, oudere slakken zijn vrouwtjes. Het 
muiltje is in het begin van de vorige eeuw ingevoerd uit Noord-Amerika, met 
oestertransporten. 

 

 


