
 

 

Alle kleine 

beestjes helpen! 
 
Wat een goede, leerzame en interessante middag hebben we beleefd op 17 september. Marc 
Siepman heeft ons duidelijk en haarfijn kunnen uitleggen, aan de hand van een presentatie via 
de beamer, hoe wij onze tuinen aan de kleine beestjes, zoals bacteriën, schimmels, protozoa, 
nematoden, mijten, slakken en wormen kunnen overlaten. Niet met kunstmest, pesticiden of 
het gretig bewerken van de aarde met een schop. Nee, alle kleine beestjes zijn in staat, mits 
wij ze hun gang kunnen laten gaan, om datgene te doen waar wij zo op hopen. Een gezonde 
aarde, goede en smaakvolle groente en fruit, geurende en kleurende bomen, struiken, bloemen 
en gras. Hoe fijn was het om te horen van Marc, dat wij niet zo ons best hoeven te doen, maar 
vertrouwen hebben in de natuur en die haar gang kunnen laten gaan. Dit jaar hebben we nogal 
veel ‘last’ gehad van slakken. Maar wist je wel dat slakken enorm veel goeds doen in onze 
tuinen? Hierbij een leerzaam stukje van Marc over slakken: 
 
Slakken	hebben	nogal	wat	natuurlijke	vijanden:	egels,	vogels,	kikkers,	padden,	
salamanders,	hazelwormen,	nematoden,	insecten	zoals	de	slakkendoder,	spinnen,	de	
slakkenhooiwagen,	(de	larven	van)	loop-	en	kortschildkevers,	mollen,	spitsmuizen,	
ringslangen	…	de	lijst	is	lang.	En	dat	is	meteen	weer	een	belangrijke	functie	van	
slakken:	ze	zijn	voedsel	voor	heel	veel	dieren.	Hoe	meer	diversiteit	in	de	soorten	
organismen	die	slakken	eten,	hoe	kleiner	de	kans	dat	ze	een	probleem	gaan	vormen.	
Tijdens	een	droge	periode	is	het	bijvoorbeeld	belangrijk	dat	je	ook	roofdieren	hebt	
die	niet	alleen	slakken	eten,	anders	vertrekken	ze	of	gaan	ze	dood	en	kun	je	alsnog	
een	slakkenplaag	krijgen.		
	
Bestrijding	
In	de	oorlog	tegen	slakken	zijn	er	al	heel	wat	manieren	verzonnen	om	de	ongenode	
gasten	om	zeep	te	helpen.	Sommige	mensen	knippen	slakken	doormidden,	anderen	
laten	ze	verdrinken	in	bier,	sommigen	geven	ze	aan	de	kippen.	Sommige	mensen	



 

 

brengen	ze	naar	het	bos,	waar	ze	mogelijk	grote	schade	aan	kunnen	richten.	Je	kunt	
ze	in	de	tuin	van	de	buren	gooien,	maar	dan	komen	ze	gewoon	weer	terug;	het	zijn	in	
feite	slijmerige	postduiven.	Met	de	hand	rapen	heeft	eigenlijk	geen	zin:	voor	elke	slak	
die	je	vindt,	zitten	er	nog	zo	vijf	onder	de	grond.	Barrières	opwerpen	heeft	ook	weinig	
zin.	

Meer weten? Kijk op de site van Marc: https://marcsiepman.nl/artikel/ode-aan-de-slak/ 
 
Ik heb er veel van geleerd en ik hoop van harte dat alle mensen van onze prachtige tuinparken 
Bickershof en Akermaat dat ook hebben. De opkomst was bijzonder goed, maar dat was ook 
te danken aan de vele mensen die van buiten onze vereniging zijn gekomen. Heerlijk om te 
zien dat duurzaamheid, biologisch, permacultuur en vertrouwen hebben in de natuur een 
steeds grotere belangstelling heeft. Zeker voor herhaling vatbaar. 
En dan als klap op de vuurpijl: de sublieme zelfgemaakte pompoensoep van Paula. Wat een 
smaakvolle beleving was dat. Dank je wel Paula. Dank je wel Gudrun en alle mensen die mee 
hebben geholpen om deze middag zo geslaagd mogelijk te maken. 
Op naar de volgende keer! 
 
Loes 


