	Huisdier in the spotlight

de agaatslak
Als je tuin vol staat met hosta’s of als je in de moestuin basilicum kweekt, heb je
waarschijnlijk een pittig vooroordeel jegens slakken. Het is natuurlijk een bekend
fenomeen dat slakken graag inhaken op onze inspanningen in de tuin om zelf het
(vaak tamelijk grondige) oogsten voor hun rekening te nemen. Nee, slakken zijn
geen vrienden van de tuinierende mens. Ziezo, dat was een mooie aanloop naar
ons Huisdier in the spotlight: de agaatslak!

D

Tekst: Gerrit Hofstra | foto’s: shutterstock

e agaatslak is met recht een huisjesslak op

Maar ook voor deze nachtmerrie voor de tuinier zijn er geluk-

gewicht tot ongeveer 700 gram. Die neemt

kig mensen die de agaatslak een leuk en interessant huisdier

geen hapjes meer van je hosta; die neemt de

vinden. En dat is het ook. Als je je aan een paar basisregels

hele hosta. Ook een hele krop sla vormt geen

houdt, is het ook helemaal niet een moeilijke soort om (van)

probleem. Dit is een slak die bijna even groot

te houden.

is als een chihuahua en groter dan een rat. En ja, als hij kruipt

Die basisregels komen neer op: vochtig, voldoende warm,

laat-ie net als andere slakken een slijmspoor achter, alleen is

schoon, en natuurlijk voldoende goed eten. Er staat een uitge-

dat een stuk groter. Dus echt een dier voor de liefhebber,
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breid advies over het houden op de website van het LICG, dus
wij beperken ons hier tot de hoofdpunten.

Huisvesting

Zorg voor een ontsnappingsvrij verblijf en houd
er daarbij rekening mee dat deze dieren erg sterk
zijn. Een deksel moet goed vastzitten anders wordt
die gewoon opzij gedrukt. Hoewel ze niet gevaarlijk
zijn, hebben agaatslakken een hoog gatsie-gehalte
bij mensen die de dieren niet kennen en waarderen, en heb je dus een hoop uit te leggen. Ze zijn
echter niet snel en ook absoluut niet gevaarlijk.
Ondanks het huisje dat ze altijd met zich meedragen, houden deze slakken ervan zich te kunnen
verbergen. Wat kurkplaten waar ze onder kunnen
schuilen mogen dus niet ontbreken. Planten in het
verblijf zijn meestal geen lang leven beschoren en
dus een minder goed idee. Een voldoende dikke,
graafbare en vooral niet zure bodem is wel heel
belangrijk. Neem als vuistregel minimaal 1,5 keer
de hoogte van het slakkenhuis. Voor de meeste soorten is bijvoorbeeld cocopeat een prima
bodembedekking. Gewoon natmaken en vervolgens goed uitknijpen.

Kweek

Bijna alle soorten slakken (en agaatslakken zijn
geen uitzondering) zijn hermafrodiet. Dat betekent
dat ze tegelijkertijd zowel mannetje als vrouwtje
zijn, maar ze kunnen zichzelf niet bevruchten.
Voor een paring is een geschikte partner nodig. Maar als ze
paren kunnen ze wel elkaar bevruchten en worden ze allebei

In de winkel

Agaatslakken trekken de aandacht. Hoewel veel mensen ze

zwanger. Ze kunnen dan tussen de 100 en 200 eitjes per

vies en eng zullen vinden, zal er zeker veel gekeken worden.

keer afzetten. Uit die eitjes komen dan ieniemienie-agaat

Het zijn echter geen dieren voor een groot publiek. Als je

slakjes die maar één doel hebben: eten en groeien. En daar

agaatslakken in de winkel wilt hebben, dan moet je dat

zijn ze heel goed in. Let erop dat de volwassen slakken door

doen omdat je ze zelf leuk vindt. Een verkooptopper gaat

hun gewicht de kleine slakjes kunnen beschadigen. Als je

het waarschijnlijk niet worden. Desondanks zou ik ze wel op

wilt kweken, is het een goed idee om de dieren per grootte

een opvallende plek zetten. Zoals gezegd trekken ze zeker

te houden.

de aandacht en zijn ze een prima starter voor een gesprek.
De dieren zijn ook vrijwel zeker niet gevoelig voor corona;

Nakweek-agaatslakken lijken minder groot te worden dan de

een prima verkoopargument in deze tijden. En ze zijn zo

dieren uit het wild. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat

groot dat je ze nog makkelijk kunt zien op 1,5 meter. Je ziet:

komt door de verzorging of omdat we agaatslakken gewoon

alleen maar voordelen.

niet zo lang houden. Ze kunnen een jaar of tien worden
en groeien hun hele leven lang, dus misschien hebben we
gewoon nog te weinig echt uitgegroeide agaatslakken in
gevangenschap.

De agaatslak als invasieve
exoot

Agaat
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Agaatslakken kunnen in Nederland niet in het wild overleven. De zomer zou nog kunnen, maar onze winters – zelfs

Gezien het enorme voortplantingspotentieel en het feit

die van de afgelopen periode die je toch eigenlijk nauwe-

dat ze best makkelijk te houden en te kweken zijn, worden

lijks winter mag noemen – zijn veel te koud. In veel tro-

agaatslakken ook veel gekweekt als voedsel voor andere

pische gebieden zijn ze echter uitgezet of ontsnapt en de

dieren, zoals hagedissen.

soort staat te boek als een van de meest schadelijke inva-

Wetgeving

sieve exoten. In de introductie schreven we het al: dit wil je
niet in je moestuin. Het cynische is dat ze vaak uitgezet zijn

Agaatslakken zijn niet beschermd, staan (nog) niet op de

met als doel om de mensen een extra eiwitbron te geven.

Unielijst invasieve soorten en zijn daarnaast geen gewer-

De dieren zijn prima eetbaar, al is dat in mijn ogen meer

velde dieren. Dat laatste betekent dat voor commercieel

iets voor de mensen ten zuiden van de Belgisch-Franse

handelen met deze soort geen vakbekwaamheid vereist

grens. Toch zijn ze juist erg schadelijk voor de landbouw en

is. Uiteraard is dat geen excuus om ze slecht te verzorgen,

zorgen ze er op die manier voor dat mensen minder voed-

maar de wetgeving rond deze soort is echt heel makkelijk.

sel kunnen verbouwen. ←
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