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Hebben alle slakken een huisje?

Slapen slakken ook?

Waarom zijn slakken zo glibberig?

Jakkes... Slakken!

Slakken: super of smerig?
De meeste mensen vinden slakken maar vieze beesten: 
ze zijn slijmerig en koud en ze eten van tuinplanten. 
Daarom zien de meeste tuinliefhebbers ze ook niet graag 
in hun tuin. Maar als je eens een paar slakkenhuisjes 
goed hebt bekeken, dan zien die er toch wel heel mooi 
uit, nietwaar? Zoveel verschillende kleuren en vormen als 
ze kunnen hebben! Ook de slakken zelf kunnen heel ver-
schillend zijn; je hebt lichtgekleurde, bijna doorzichtige 
slakken, slakken met strepen, slakken met vlekken, som-
migen zijn zelfs helemaal zwart. 
Het is gelukkig ook heel gemakkelijk om slakken goed te 
bekijken, want ze lopen…… juist, met een slakkengang!

Wil je meer weten 
over slakken? Lees 
deze schoolkrant 
en doe mee met de 
opdrachten en spel-
letjes. Voor je het weet 
ben je een slakkenex-
pert.

Ga eens in je omgeving zoeken 
naar slakken. Dat kun je het beste 
na een stevige regenbui doen, of 
tijdens een vochtige dag. Vind je 
veel verschillende soorten? 
Of is er maar één soort, maar 
dan een heleboel exemplaren? 
Wat doen ze? Eten ze, en weet je 
ook van welke plant ze dan eten? 
Of kruipen ze gewoon rond?

Waar vind je 
slakken?
Er zijn heel veel verschillende 
landslakken: in N.W. Europa 
komen zo’n 280 soorten voor. 
De KNNV zoekt naar landslak-
ken, dus slakken die je in je 
eigen achtertuin kunt vinden, 
of in een moestuin of een bos. 
Maar er 
zijn ook zoetwaterslakken en 
slakken die in de zee leven.  
Een andere naam voor een slak 
is ‘Mollusk’. Vroeger waren er 
veel mensen die schelpen en 
slakkenhuizen verzamelden. 
Deze werden dan onderling 
weer geruild of verkocht, zodat 
iemand een hele verzameling 
kon opbouwen. Tegenwoordig 
zijn er minder mensen die naar 
slakken kijken 
en er veel over weten, maar er 
zijn zeker slakkenexperts: en 
iemand die zich bezighoudt met 
slakken en heel veel over deze 
dieren weet, is een ‘Malacoloog’.

Waar vind ik … 
 Wat is een slak

 Wat hebben slakken nodig?

 Weet je wat?

 Hoe kun je slakken helpen?

 Onderzoek

 Zelf maken
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Een slak is wat wij een weekdier 
noemen: deze dieren hebben geen 
inwendig skelet, ze hebben geen bot-
jes, zoals wij. Hun lichaam is zacht en 
vochtig, en ze kunnen snel uitdrogen. 
Daarom moeten weekdieren zich goed 
beschermen tegen droogte, vandaar 
een schaal of een schelp. Deze schelp 
of schaal is gemaakt van kalk, net als 
onze botten.
En bij slakken noem je de schaal een 
huisje. En naaktslakken dan? Ja, hún 
huisje is in de loop der tijden verdwe-
nen. Er zijn naaktslakken die nog een 
restje kalk in hun lichaam meedragen: 

Wat is een slak?
dat is nog uit de tijd dat ze wèl met 
een huis op hun rug rondkropen. En 
sommige slakkensoorten moeten het 
doen met een piepklein huisje, waar ze 
veel te groot voor zijn, dat is meer een 
parapluutje. 

Slakken hebben een lang, gespierd 
lichaam, twee ogen op steeltjes (het 
langste paar tentakels), en nog twee 
kleinere tentakels om mee te voelen 
en te ruiken, een mond met raspjes 
in plaats van tanden, een ademha-
lingsopening en een geslachtsopening. 
Huisjesslakken hebben ook nog een 

mantel, daar waar het huisje van 
de slak begint kun je de rand zien. 
Zo houdt de slak zijn huisje vast. 
Slakkenhuisjes lopen allemaal in een 
spiraal. De huisjes kunnen heel ver-
schillend zijn: je hebt platte huisjes, 
ronde huisjes, langwerpige huisjes, 
torenvormige huisjes. Offe….hele-
maal geen huisje!
Die slakken zonder huisje heten 
naaktslakken: ze zijn vaak grover en 
nog een graadje kleveriger dan huis-
jesslakken. Je kunt duidelijk een rug-
schild zien en ze hebben een randje 
in het midden van het achterlijf: de 
kiel. 
De onderkant van een slak-
kenlichaam noem je een 
voet, met een voetzool en een 
voetzoom.
En dan hebben ze ook nog 
een spitse staart.
De huid van slakken 
is glibberig: ze schei-
den slijm af, zodat ze 
beschermd zijn tegen 
droogte. Ook kunnen 
ze op deze manier heel 
gemakkelijk glijden, denk 
maar aan de slijmsporen!

Een weekdier is een dier dat geen botjes in zijn lijf heeft. Hieronder zie 
je verschillende dieren die geen botjes hebben, maar het zijn niet alle-
maal weekdieren. Weet jij wat de weekdieren zijn en wat niet?
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wèl met een huis op hun rug rond-
kropen. En sommige slakkensoorten
moeten het doen met een piepklein
huisje, waar ze veel te groot voor
zijn, dat is meer een parapluutje.

Slakken hebben een lang, gespierd
lichaam, twee ogen op steeltjes (het
langste paar tentakels), en nog twee
kleinere tentakels om mee te voelen
en te ruiken, een mond met raspjes
in plaats van tanden, een ademha-

Een slak is wat wij een weekdier
noemen: deze dieren hebben geen
inwendig skelet, ze hebben geen bot-
jes, zoals wij. Hun lichaam is zacht
en vochtig, en ze kunnen snel uit-
drogen. Daarom moeten weekdieren
zich goed beschermen tegen droog-
te, vandaar een schaal of een schelp.
Deze schelp of schaal is gemaakt van
kalk, net als onze botten.
En bij slakken noem je de schaal een
huisje. En naaktslakken dan? Ja, hún
huisje is in de loop der tijden ver-
dwenen. Er zijn naaktslakken die nog

lingsopening en een geslachtsopening.
Huisjesslakken hebben ook nog een
mantel, daar waar het huisje van de slak
begint kun je de rand zien. Zo houdt de
slak zijn huisje vast. Slakkenhuisjes lopen
allemaal in een spiraal. De huisjes kun-
nen heel verschillend zijn: je hebt platte
huisjes, ronde huisjes, langwerpige huis-
jes, torenvormige huisjes. Offe….hele-
maal geen huisje!
Die slakken zonder huisje heten naakt-
slakken: ze zijn vaak grover en nog een
graadje kleveriger dan huisjesslakken. Je
kunt duidelijk een rugschild zien en ze
hebben een randje in het midden van
het achterlijf: de kiel.
De onderkant van een slakken-
lichaam noem je een voet, met
een voetzool en een voetzoom.
En dan hebben ze ook nog
een spitse staart.
De huid van slakken is
glibberig: ze scheiden
slijm af, zodat ze
beschermd zijn tegen
droogte. Ook kunnen ze
op deze manier heel
gemakkelijk glijden, denk
maar aan de slijmsporen!
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Wat is een slak?

Een weekdier is een dier dat geen botjes in zijn lijf heeft. Hieronder zie
je verschillende dieren die geen botjes hebben, maar het zijn niet alle-
maal weekdieren. Weet jij wat de weekdieren zijn en wat niet?
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Rasp, rasp, rasp
Slakken zijn echte grazers: ze hebben 
een mond die fungeert als rasp, en 
daarmee knagen ze. De meeste slakken 
houden van algen, plantaardig voedsel 
vooral beschadigd of afgevallen, zoals 
bladeren of bloemblaadjes of  vruchten 
en dergelijke die al wat aan het rot-
ten zijn, dus zacht. Het zijn dus echte 
opruimers. Vies? De slakken vinden 
het heerlijk! Sommige slakkensoorten 
eten schimmels en paddestoelen, en 
de meeste eten ook wel aas, als het zo 
te pas komt. Er is zelfs een slak gezien 
die een regenworm oppeuzelde!
Natuurlijk knagen slakken ook wel aan 
planten waarvan mensen vinden dat 
dat niet mag, maar zeg eens eerlijk: dat 
kan die slak toch niet weten?

Natje of droogje?
Slakken hebben veel vocht nodig: ze 
raken vocht kwijt door hun manier 
van lopen. Daarbij laten ze een slijm-
spoor na, en dat bestaat voor het 
grootste deel uit water. Verder hebben 
ze niet zo’n stevig velletje zoals wij, 
maar dat van hun is gevoelig voor 
warmte en droogte. Als een slak voelt 
dat het te droog wordt, kan hij ver-

schillende dingen doen: de naaktslak 
kan zich verstoppen onder bladeren, 
stenen of schors, of zelfs in de grond, 
waar het koel is en vochtig. En een 
huisjesslak kan zich in zijn huisje 
terugtrekken. Dan zie je de mantel 
aan de onderkant, en de ademopening, 
want lucht heeft hij wel nodig. 
Is er een periode van droogte geweest, 
en gaat het dan weer flink regenen, 
dan komen er ineens weer slakken 
tevoorschijn. Ze kunnen het vocht 
door hun huid opnemen, en kunnen 
zich weer eens lekker uitrekken en 
bewegen.

Schuilplek
Van sommige slakkensoorten, zoals 
de Gewone wegslak is bekend dat hij 
steeds dezelfde slaapplek opzoekt. Vaak 
slapen de dieren overdag en zijn ze ’s 
nacht actief. 
’s Nachts is er immers geen zon en is 
het koeler en vochtiger, dus voor slak-
ken veel beter. 

Voorjaarsperikelen
Als het weer wat zonniger en warmer 
wordt en er valt regelmatig regen, 
dan komen slakken tevoorschijn: ze 
gaan op zoek naar een partner om te 
paren en bij de meeste 
slakken is dat iets heel 

bijzonders: ze zijn zowel mannetje als 
vrouwtje, dat noem je met een mooi 
woord: hermafrodiet. Ze kunnen dus 
elkaar bevruchten en dat betekent 
natuurlijk dat er dubbel zoveel eitjes 
worden gelegd, want slakken leggen 
eieren.

Kleine slakjes, grote slakjes
Eitjes van slakken worden in de grond 
gelegd: Met het voorste deel van de 
voet graaft de ouderslak een kuiltje en 
legt hierin steeds een paar eieren, tot-
dat alle eitjes gelegd zijn. Het kuiltje 
wordt dichtgemaakt en de slak gaat 
weer op pad.
De eitjes komen een paar weken later 
uit. Huisjesslakken die net uit het ei 
zijn gekropen hebben al een huisje 
op hun rug. 
Ze zien er 
dus net 
zo uit 
als hun 
moeder….
of is het nou 
hun vader? 
De kleine slakjes 
eten eerst hun eischaal op 
en gaan dan pas op zoek naar ander 
eten: algen, lekker sappige blaadjes, of 
knoppen, maar rottende groenten en 
ook paddestoelen worden met smaak 
opgepeuzeld. 
Om te groeien moeten ze natuurlijk 
eten, net als jij. Meestal doen ze dat ’s 
nachts, als jij al in je bed ligt. Maar 

als je ’s morgens opstaat kun je 
vaak wel zien of er slakken zijn 

geweest: ze laten een mooi glin-
sterend slijmspoor na.

Wat hebben slakken nodig?

Het slome, slijmerige slakkenleven

 Opdracht
Leg op een koele vochtige plek in de tuin eens een paar gepropte kranten 
neer, die je steeds vochtig houdt (wel een beetje ruimte eronder overlaten). 
Je zult zien dat er slakken onder kruipen. Bekijk de huisjes van deze slakken 
goed. Kijk de volgende dagen eens of je steeds dezelfde dieren ziet.
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Elke keer een ringetje
Kleine slakjes moeten ook groeien, 
en…… hun huisje groeit mee. Je 
kunt vaak kleine laagjes zien in de 
schelp: soms kan een slak veel kalk 
aanmaken, soms weinig. Daardoor 
kunnen sommige laagjes groter zijn 
dan anderen: in sommige tijden is er 
gewoon meer eten voor de slakken 
en kunnen ze meer groeien, dan bij-
voorbeeld wanneer het droog weer is 
en ze zich moeten verstoppen.

Wie lust er nog een beetje?
Sommige slakken zijn nogal vraat-
zuchtig, dat heb je al kunnen lezen: 
ze eten van planten en bladeren. 
Maar het leven van de slak zelf gaat 
niet altijd goed: er zijn nogal wat 
dieren die een slakje lusten: merels 
en zanglijsters, egels, padden, mui-
zen. Een zanglijster heeft zelfs vaak 
een vaste kei, waarop hij de huisjes 
van slakken stukslaat: dan zie je 
rondom de kei allemaal stukjes slak-
kenhuis liggen, dat noem je een 

lijstersmidse. De slakken peuzelt hij 
op. Zielig voor de slakjes, maar de 
stukjes huis kunnen gegeten worden 
door andere vogels: zo krijgen de 
eieren van deze vogels een sterke 
eierschaal. Ook de slakkeneieren wor-
den gegeten, door het Roodborstje 
en het Winterkoninkje bijvoorbeeld, 
maar ook grote zwarte kevers eten 
slakkeneieren.

ze zelfs een klein kalklaagje in de 
opening van hun schelp maken, een 
soort deurtje dus. Alleen een gaatje 
om door te ademen blijft er over. 
Dit laagje zorgt er voor dat ze niet 
kunnen uitdrogen. De schelp of het 
huisje laat geen water door. 

 Opdracht
Zoek eens huisjes bij elkaar van 
verschillende slakkensoorten: die 
zijn wel te vinden onder struiken, 
vooral in de herfst. Kijk eens met 
een sterke loep of je de laagjes 
kunt onderscheiden.
Bij sommige slakkenhuizen kun 
je zelfs ribbeltjes voelen. Bij heel 
oude huisjes zie je dat ze geen 
kleur meer hebben; het buitenste 
laagje, dat een beetje als lak fun-
geert, is er helemaal afgesleten. 
Als je een leeg slakkenhuisje hebt 
gevonden, laat de juf of meester 
het dan met een scherp mesje heel 
voorzichtig doormidden snijden: 
je kunt zien dat het huisje een spi-
raalvorm heeft.

Als de blaadjes vallen
Slaap, slakje, slaap…
Slakken kun je vinden van het voor-
jaar tot in de herfst. Bij de meeste 
soorten duurt het wel een paar jaar 
voor ze volwassen zijn. Slakken hou-
den daarom een winterslaap. Immers, 
in de winter is er niets te eten voor 
ze en omdat ze zoveel vocht in zich 
hebben zouden ze snel bevriezen. Ze 
houden een winterslaap op een vei-
lige plek. 
Ze komen pas tevoorschijn als ze 
weer kunnen eten en rondkruipen.

Huisjesslakken kruipen weg in hun 
huisjes: om zich nog meer te 
beschermen kunnen 

Ze kunnen zich verstoppen in een 
hoop bladeren, of onder schors, maar 
soms zie je ze ook wel op een muur 
zitten aan de schaduwkant.
Naaktslakken kunnen zich in de 
grond ingraven, op een vochtige plek. 
Maar het kan ook een vochtige kelder 
of schuur zijn! Omdat een naaktslak 
geen huisje heeft en geen botten, kan 
hij zich heel plat maken en onder 
deuren door of door heel kleine 
gaatjes kruipen. Naaktslakken hebben 
een slijmlaag die dikker en steviger is 
dan die van huisjesslakken. Door hun 
huid kunnen ze water uit de omge-
ving opnemen. Ze zijn in rust hele-

maal in elkaar gekropen en zien 
er een beetje uit als een 

stuk gesmolten drop.

 

 



Weet je wat?
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Oplossing wie-is-wat-spel
1  Slak ja
2  Regenworm nee
3  Inktvis ja
4  Rups nee
5  Kever nee
6  Mossel ja

Oplossing puzzel

 Misschien heb je wel eens 
gehoord dat in Frankrijk (ja, en ook 
wel in Nederland) slakken worden 
gegeten, de escargots. Dat zijn die 
grote Wijngaardslakken. Maar vroe-
ger aten mensen ook de tuinslakken 
en de Segrijnslak wel, ja, hier in 
Nederland!
 Dat de meeste slakkenhuisjes 
een winding naar rechts hebben? Net 
als er veel minder linkshandige dan 
rechtshandige mensen zijn, zijn er 
veel minder ‘linkshuizige’dan ‘rechts-
huizige’ slakken. 
 Dat slakken heel belangrijke 
dieren zijn: ze helpen mee om plan-
tenresten tot vruchtbare aarde te ver-

teren en zorgen er ook voor dat, als 
ze dood zijn, hun huisjes de bodem 
verrijken met hun kalk. Verder zijn er 
veel dieren die slakken eten.
 Er komen slakken voor in heel 
onherbergzame gebieden. Ze worden 
zelfs in woestijnen gevonden! Ook in 
de oceaan komen slakken en naakt-
slakken voor. De naaktslakken zijn 
vaak heel bijzonder en mooi door 
hun kleuren en vormen. 
 De grootste landslak in 
Nederland is de Wijngaardslak 
(4 cm) en de kleinste is het 
Dwergpuntje (1,5 mm)
 Er zijn zelfs slakken met haar op 
hun huisje

 Opdracht
Slakken bestuderen
Een oud aquarium of grote accu-
bak bekleden met natte kranten, of 
vochtige bladeren. Het terrarium 
inrichten met 
bladeren, bijvoorbeeld van zachte 
vochtige sla, kool, fruit, etc. tak-
ken, ander bladafval, stenen  
etc. Alles regelmatig sproeien 
als er een paar slakken in 
gezet zijn. Kijken wat de 
dieren doen. Na een week 
weer loslaten.

Leuk om te doen:

Hoe kun je slakken helpen?
Slakken houden van een beetje rommelige tuin: ze hebben graag een 
hoop bladeren om zich te verschuilen en om van te eten. Zo’n hoop zou 
je kunnen maken in een verborgen hoekje van de tuin. Heb je een grote 
tuin? Dan zou je een oude boomstronk neer kunnen leggen. Slakken 
zullen zich er graag onder verschuilen. 
En houden je ouders niet zo van rommel? Je kan een paar dakpannen 
neerleggen , want ook hieronder zitten de slakken graag. En die bladeren 
die ruimen ze voor je op: na verloop van tijd hebben ze die opgegeten 
en is er aarde van gemaakt.

1 mollusk 2 kuiltje 3 blad 
4 kalk 5 tentakel 6 schelp 
7 winter 8 glibberig 9 ras-
pen J woestijn K ogen
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Zoek mee naar 
slakken!

De KNNV doet onderzoek naar slak-
ken in 2005 en wil graag meer gege-
vens over de elf slakken die op deze 
pagina staan. Deze slakken kun je 
regelmatig in tuin of natuur aantref-
fen, dus ga met dit formulier naar 
buiten en probeer de slakken die je 
vindt met behulp van de afbeeldin-
gen op naam te brengen. Heb je een 
paar soorten van de lijst gevonden? 
De resultaten kun je melden op de 

website www.knnv.nl/slakken 

Wijngaardslak  
Grootste Nederlandse huisjesslak. Te vinden in 
Zuid Limburg en in de duinen. Verder
zeer plaatselijk, verspreid door het hele land. 
Huisje tot ruim 45 mm.
Beschermd!

Segrijnslak
Eén na grootste huisjesslak. De laatste jaren erg 
algemeen geworden in heel Nederland. Is erg dol 
op tuinplanten, maar leeft ook in bos, duin en 
andere natuurlijke plaatsen. Huisje tot 35 mm

Gewone tuinslak
Zeer bekende huisjesslak. Heel variabel. Vaak geel 
met 1 tot 4 bruine strepen. Ook wel egaal geel, 
roze of oranje, met verschillende streeppatronen. 
De mondrand is altijd bruinzwart. Huisje tot 
25 mm

Witgerande tuinslak 
Lijkt op de Gewone tuinslak, maar de mondrand 
is wit.  Verder met dezelfde patronen. Vooral in 
Zuid-Limburg, en verder veel minder wijd ver-
spreid. Huisje ca. 20 mm

Heesterslak 
Het huisje is even groot als van de tuinslakken, 
maar wijkt duidelijk af. De mondopening is 
mooi afgerond, het patroon bestaat uit grijs-
witte spikkels op een geelbruine ondergrond. 
Door het hele land, vooral in bosachtige gebieden, 
maar ook in bermen en diverse andere terreinen.
Huisje ca. 22 mm

Doorschijnende glasslak 
Opvallend slakje met zeer dunschalig huisje. De 
slak is groot, het huisje verhoudingsgewijs klein 
en breed, met een zeer wijde mond. Een deel van 
de ‘mantelrand’ van de slak zit om het huisje 
heengeslagen en de slak kan zich nauwelijks 
meer geheel in de schelp terugtrekken. Algemeen 
in het hele land, met name onder bladeren 
(populier!) en hout. Eén van de weinige echte 
najaarsslakken. Soms tot in de winter te vinden. 
Huisje tot 6 mm.

Boerenknoopje 
Een klein, rond, plat schijfvormig huisje met 
dwarsribjes en een bruin/rood geblokt patroon. 
De ‘navel’ aan de onderkant is zeer wijd. Door 
het hele land, onder hout en stenen.  Vaak in 
tuinen, maar ook in bossen en allerlei andere 
terreinen. Huisje tot 6 mm.

Wormnaaktslak 
5 cm

Tijgerslak = Grote aardslak 
Tot 20 cm

Lichte aardslak 
Tot 8 cm

Gewone wegslak
Tot 15 cm

Zet een kruisje achter de slak 
die je hebt gezien.

Wijngaardslak  

Segrijnslak

Gewone tuinslak

Witgerande tuinslak 

Heesterslak 

Doorschijnende glasslak 

Boerenknoopje 

Wormnaaktslak 

Tijgerslak = Grote aardslak 

Lichte aardslak 

Gewone wegslak

Opmerkingen:  

Wat is je opgevallen?  

        

 Onderzoek



Wat heb je nodig?
Stevig papier, lijm, schaar, verf of stiften, wat-

ten of keukenpapier, passer

Plak alles op stevig papier.

Knip alle onderdelen uit en let goed 
op knip, vouw en plaklijnen!
Lijf: Vouw de lijnen aan de bovenkant 
naar beneden en de stukjes bij de 
rand ook. Lijm één kant van het 
bovenlijf op de voet, begin bij 
de staart, daarna de andere 
kant. Vul nu het lijfje met 
watten of  stukjes keu-
kenpapier. Plak daarna 
de kop vast aan de 
onderrand en zijkant. 
Huisje: Lijm het 
dak van het huisje: 
begin bij het mid-
den en werk steeds 
een stukje verder 
langs de rand, zo 
wordt het huisje 
mooi. 
Bij het streepje aan 
de rand komt de 
punt te liggen. 
Zijrand: Lijm de zijrand 
aan de onderrand van 
het huisje. De pijltjes 
komen tegen elkaar 
aan. Maak op stevig 
papier met een 
passer een rond-
je van 
7 cm doorsnee. 
Knip uit. Vul 
het huisje 
voorzichtig 
met watten of 
stukjes keuken-
papier en plak de bodem aan het 
huisje.

Plak het huisje op de rug van het lijf 
en de voelsprieten op de kop.
Kleur het huisje en het lijf.
Veel maakplezier!

 

 Zelf maken: Slak-en-huisje
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Dan kun je nog meer lezen in… 
Slakken in beeld  In dit boekje wordt het leven van de 
landslakken uitgebreid beschreven, en het is voorzien 
van prachtige illustraties. Alle landslakken op een uit-
klapkaart.
Verkrijgbaar bij de boekhandel of via
www.knnvuitgeverij.nl

Wil je nog meer weten ...
Colofon

Sl
ak

ke
n 

in
 b

ee
ld

Sl
ak

ke
n 

in
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ee
ld

Met u
itk

lap
kaa

rt!

Auteur:  Frank Bos

Tekeningen: Renée den Besten

Pagina’s: 32

Uitvoering: vele illustraties in kleur

Prijs: e 4,75

ISBN: 978 90 5011 205 5

Samengesteld door en 
op aanvraag te verkrijgen bij
KNNV 
Postbus 310, 
3700 AH Zeist

www.knnv.nl 
Illustraties en tekst: 
Renée den Besten, Bilthoven
Vormgeving:  UltraMarijn, Leusden

8

1 Hoe wordt een weekdier ook 
wel genoemd?   

2 Waar worden de eieren van een 
slak in gelegd?  

3 Slakken houden hier wel van 
4 Waar is een slakkenhuis van 

gemaakt?
5 Hoe heten de voelsprieten van 

een slak?
6 Een weekdier heeft een huisje of 

een …
7 Slakken zie je niet in de …. 
8 Ander woord voor vochtig en 

glad 
9 Slakken eten door te ….
J Er komen zelfs slakken voor in 

de …
K De bovenste tentakels van een 

slak zijn 

Dit project werd mede mogelijk 

gemaakt door: het VSB Fonds

en het K.F. Heinfonds.

Als je de woorden van deze puzzel goed opschrijft, krijg je een woord waar de 
slak om bekend staat.

 Puzzel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J

K


