
Afb. 1. Duizenden lege Muiltjes
schelpen aa ngespoeld tegen een dijk 
bij de Koffiehoek op Tho len. 

HET MUILTJE 
Crepidula fornicata (L. 1758) 

een gevaarlijke maar interessante indringer in onze fauna door Bob E ntrop 

Dat de ui LJ rukking: to stick li ke a Sli pper Limpet, die de E ngelsen aan Jeze slak verbinden , 
zeer gerechtvaardi gd is, moge b lijken uit het feit , dat we nu na 30 jaar nog steeds opgescheept 
zitten met een dier dat voor onberekenbare bedragen schade heeft berokkend aan onze Ze~ulV
se mossel- en oestercultuur. 
Schreven de couranten I) in 1930 reeds over het voorkomen van honderden Mu il tjes op de 
visgro nden van de Ierse Bank, waar een jaar daarvoor de eerste twee levende exemplaren waren 
opgevist. nu - 1964 - treffen we in Zeeland bij de mossel- en oes terbed rij ven hu :zenhoge 
bergen vreselij k geurende M uiltjes aan , die door vele dure mensenhanden van de consumptie
oesters en -mosselen verwijderd moeten worden . In de hoeken van de dijken spoelen zij bij 
tiend uizenden aan (fig. I). 

De E ngelse naam voor het M uiltje is Slipper Limpet en de boven bedoelde uitdrukking: to 
stick like a Slipper Limpet, hetgeen we zouden kunnen verta len met: blijven p la kken a ls een 
M ui l'j e. Ook de E ngel e oesterkwekers weten wat het zeggen wi l wanneer met geïmporteerde 
oesters uit Amerika heime lijk een slak meekomt, d ie in de E ngelse wateren een milie u vindt 
met ootimale levensomstand igheden en daarover zijn erkentelijkheid uit door zich op enorm 
vruchtbare wijze voort te p lanten. Van uit Engeland berei kte het Mui ltje ons land. Over de 
manier waarop krij gen wij geen zekerheid . Yonge--fh e Sea Shore 2) oppert de mogelijkheid 
dat de slak met wrakhout of drijvend zeewier de N ederla ndse kust bereikte, terwijl van 
Benthem Jutting-Fauna van Nederland 3) de mogelij kheid van emigrat ie gelegen ziet in het 
fe it , dat het Muiltje larven voortbrengt d ie pelagisch leven. Pelagisch wil zeggen in de boven
ste waterl agen. Met een gunst ige stroom zouden deze larven d us naar onze kust zijn gekomen. 
Hoe het ook zij, ook de Oosterschelde bleek een prachtige broedkamer voor het Mu iltje, tot 
schri k van onze oesterkwekers, die in het Muiltje een ongewenste gast zagen, gezien de enorme 
schade, di e hun E ngelse collega's reeds hadden o ndervonden. 
H et Mui ltje trok zich van angstige oesterkwekers echter niets aan en nam Zeeland in bezit, 
reisde in 1934 met geëxporteerde oesLers naar Noord-Duitsland en vindt ook daar weer een 
goed levensgebied. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
Het oorspronkelijke gebied o mvat de gehele Noord-Amerikaanse oostkust vanaf het mondings
gebied van de St. Laurens rivier tot in de Golf van Mexico. Nieuw in bezit genomen gebied 
omvat dus nu de gehele E ngelse klist, terwij l bet Muiltje langs de kust van het Europese 
vasteland te vinden is vanaf de Limfjord tot in Bretagne. 
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Opmerkelijk is dat bet Muiltje in het oorspronkelijke gebied weliswaar een algemene ver
schijning is, maar dat men toch nog niet van een plaag kan spreken. Waarschijnlijk zijn de 
levensvoorwaarden aan de oostkust van Noord-Amerika van dien aard, dat het aantal Muiltjes 
binnen de perken blijft. 
Met zaaioesters die naar de westkust van Noord-Amerika verzonden werden, haalde men ook 
daar de ellende in huis. Het Muiltje ontwikkelde zich ook daar tot een ware plaag in 1937. 

IS HET MUILTJE ECONOMISCH AAN TE WENDEN? 
Wanneer het Muiltje als weekdier naast de oester en de mossel leeft - ja zelfs van het zelfde 
voedsel - vraagt men zich af of we van de nood niet een deugd kunnen maken door ook het 
Muiltje tot consumptieartikel te verheffen. Dat is wel mogelijk, maar daarvoor moet ons land 
door een buitenlandse mogendheid militair bezet zijn. Dan komt langzaam maar zeker de 
voedsel nood steeds hoger en ontdekt men dat de zee altijd nog rijk is aan voedingsmiddelen. 
Volgens Dr. Korringa - de man die de eerste Muiltjes op onze kust bij Zandvoort vond en 
de vader van een meer geperfectioneerde oestercultuur genoemd mag worden - zijn in 1940 
wel 4.000.000 kg Muiltje~ als voedsel genuttigd! ! 
Echter zodra de Nederlander weer voedsel te kust en te keur heeft, verflauwt zijn belangstel
ling voor dit. eiwitrijke voedsel. 
Ook in Engeland heeft men reeds in 1926 getracht het Mu il tje als "zeeger.echt" te introdu
ceren, maar in de praktijk is daar niets van terecht gekomen 4). 
Hoogstens enkele vissers die wel eens Muiltjes eten naast Alikruiken (Lillorina littorea (L. 
1758». 
Toch weet de mens dit eiwitrijke voedsel op waarde te schatten, zij het dan dat hij het als 
voedsel aan gevogelte serveert of het als 
mest voor de akker gebruikt. Dit is alleen 
in Engeland en ons land lonend, tengevolge 
van de enorme hoeveelheden Muiltjes waar
over wij beschikken kunnen. 

HET MUILTJE IN DE SYSTEMATIEK 

Hel Muiltje neemt in de systematiek de vol
gende plaats in: 
Klasse Gastropoda-buikpotigen 
Subklasse Prosobranchia 
Orde Mesogastropoda 
Familie Calyptraeidae 
Geslacht Crepidula 
Soort Crepidula fomicala (L. 1758) 

Nederlandse namen: Slipper, Muiltje, 
Pantoffelslak, Dubbeldekker 
Engelse naam: Slipper-Limpet. 

Het dier dankt zijn naam aan de typische 
vorm van zijn schelp, die enigszins op een 
pantoffel lijkt. De naam Slipper wordt het 

Afb. 2. Het Muiltje - Crepidula fomicata (L.) 
Het onderste exemplaar toont duidelijk de 
horizontale plaat. Ware grootte. 
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meest gebruikt door de oesterkwekers, die stellig deze naam uit het Engels hebben overge
nomen. 
De naam Dubbeldekker is te danken aan het horizontale tussenschot, dat het slakkenh uis 
in twee etages verdeelt. 

BOUW VAN DE SCHELP 
Een Muiltje dat op een substraat zit, heeft de vorm van een omgekeerde boot. 
De top - of beter gezegd de eerste 1 % winding - krult naar links beneden om. Hieraan 
ku nnen we nog de gespira liseerde vorm van het slakkenhuis herkennen. Na de 1 % windi ng 
maakt het d ier meteen zijn laatste omgang, die enorm groot is en een zeer wijde mond
opening tengevolge heeft (afb. 2) . Deze enorm wijde won ing verkle int het dier echter weer door 
een ho rizontale plaat die ongeveer de halve mondopening inneemt. Hierdoor ontstaan 3 holten . 
In de bovenste ru imte ligt de ingewandszak, in de ruimte onder de horizontale plaat de kop 
en in de resterende ru imte vinden de kieuwen een plaats. 
Een M uil tje heeft geen operculu m, dat het slakkenhuis afsluit, maar dat is ook n iet nodig. 
De d ieren slui ten zo stevig en hermetisch op de harde ondergrond, dat dit al bescherm ing 
genoeg 11iedt. 
De buitenkant van de schelp vertoont onregelmatige groeilijnen, terwijl de oppervlakte glad 
is en geen sculptuur bezit. Op een geelbruine ondergrond lopen spiraalsgewijze donkerbru ine 
of paarse strepen. De binnenkant is ook bont gevlamd, terwijl het tussenschot spierwit is. 
De afmetingen bedragen: lengte ± 45 mm; hoogte ± 20 mmo Afwijkingen zijn normaal, want 
de vorm is nogal var iabel. 

DE LEVENGEMEENSCHAP WAARIN HET MUILTJE PAST 
Een van de . levensgemeenschappen van het wad wordt gevormd door de mosselbanken (Myl i-

111.1' edll lis (L.). Het is in deze levensgemeenschap dat de onderzoekers Hagmeyer en Känd ler 
het M ui ltje onderbrengen 5). 
De mosselbanken liggen eigen lijk net onder het laagwatern iveau. De mossels kluiten samen 
doordat zij z ich aan elkaar vastpinnen met de sterke byssusdraden, gevormd door een byssus
klier aan de basis van de voet gelegen . 
Ook wieren als Fucus (Zee-eik) worden door de byssusdraden vastgehouden, alsmede Kokkels 
(Cardill/11 edll ie L.). 
Op di t enorme orga nische substraat hechten zich weer andere dieren vast, zoals zeeanemonen 
en hydroidpo lyp, terwij l zeesterren, zeeappels, krabben en heremietkreeften er hu n jacht
gebied hebben , of er bescherming vinden tussen de mosselkluiten of onder de wieren . 
In deze gemeenschap heeft zich nu ook het Muiltje ingedrongen en een belangrijke p laats 
opgeëist. 
Wanneer we d it beeld van de wadgemeenschap toetsen aan wat we in Zeeland b.v. bij de bui
ten putten van l erseke aantreffen, dan klopt dit beeld vrij goed. Op sommige plaatsen kunnen 
we bij de buitenputten zelfs spreken van een vrijwel zuivere C repidula-gemeenschap. 
Tussen twee buitenputten in bevond zich een doorgang van ongeveer J 5 meter breed en 50-
60 meter lang, die vr ijwel uitslu itend bestond uit Mui ltjes, die kett ingen hadden gevormd, 
doorda t meerdere d ieren elkaars schelp a ls stevig houvast hadden uitgekozen. Vele van zu lke 
ketti ngen droegen kleine of grote pruiken Sponswier (Codiu/11 lragile Har iot) . 
T ijdens een bezoek aan dit gebied t roffen we een pierenst,e ker aan die druk aan het werk 
was. H ij verzamelde niet de bekende Zeepier (A rellicola mariana (L.» maar de grote Zee
duizendpoot (Nereis pelagica (L.», die veelvuldig tussen de muiltjeskettingen leefde. De zee
hengelaars gebruiken deze worm als aas . 
I n Zeeland treffen we de Muiltjes niet alleen op de mosselbanken aan, maar ook veel op de 
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dakpannen, die door de oesterkwekers in lange rijen opgesteld worden tegen het moment dat 
de oesters hun larven aan het zeewater prijsgeven. De larven zweven enkele dagen in de 
bovenste waterlagen planktonisch rond, maar zinken daarna naar de bodem, om zich op de 
geka lkte dakpannen vast te hechten. 
Wanneer de oesterkweker zijn dakpannen te vroeg in het water uitzet, loopt hij de kans dat 
ook de larven van het Muiltje de dakpannen tot substraat kiezen. Tevens krijgen de dak
pannen bij te vroeg plaatsen een dun laagje slib of algaanslag, hetgeen de oesterlarven weer
houdt zich te hechten. 
Toch vinden we op vrijwel elke uitgezette dakpan meerdere Muiltjes. 
Worden de oesters, wanneer ze één of meer jaren oud zij n, vrij uitgezaaid over de oesterper
celen, teneinde verder uit te groeien en vet te worden, dan laat het zich begrijpen dat de mil
lioenen oesters op de percelen ook als substraten voor de Muiltjes dienst doen. 
Met deze wetenschap van het milieu kunnen we nu ook het parasitaire karakter van het 
M uiltje begrijpen. 

HET MUILJE ALS DUBBEL-PARASIET 
Wanneer men het woord parasiet hoort , denkt men onwillekeurig en mee tal terecht aan een 
dier of plant die zich ten koste van een ander organisme voedt. 
Het parasitaire karakter van het Muiltje is echter tweeledig. 
Tn de eerste plaats betekenen de ontelbare hoeveelheden Muiltjes in de Zeeuwse wateren een 
enorme voedselconcurrent voor de oester. Beide weekdieren leven van plankton. Het plankton 
dat door de M uiltjes aan het water onttrokken wordt, gaat dus aan de kieuw van de oester 
voorbij. Dit hebben de oesterkwekers en de onderzoekers van het Laboratorium voor de Oes
tercu ltuur in Bergen op Zoom inderdaad kunnen constateren . 
Bovendien geldt het M uiltje ook nog als ruimteparasiet. Hij neemt plaats in op de dakpannen, 
een plaats die de oesterkweker liever door een oesterlarve ingenomen had gezien. 

EEN SLAK DIE PLANKTON EET 
Die is inderdaad een buitenbeentje. Dat verwachten we niet van slakken. Slakken behoren op 
hun brede voetzoo l rond te kruipen over de slikbodem, de planten of de bealgde rotsen, om 
daar met hun rasptong plantaardig voedsel af te schrappen en d it te consumeren. Het Muiltje 
echter lijkt in zijn methode van voedselbcmachtiging veel meer op een tweek leppig weekdier. 
Het bl ijft op zij n plaats zitten en veroorzaakt d .m.v. trilplaatjes, die op zijn kieuwen staan, 
een waterstroom, die aan de rechterkant onder het slakkenhuis binnenkomt, om dit via de 
linker achterkant weer te verlaten . 
Uit dit water, dat natuurlijk ook zuurstof naar de kieuwen voert, zeeft het dier het plankton, 
vnl. diatomeeën, die met wat slijm tot een soort worstje gevormd worden. Dit worstje schuift 
naar de mond, waar een raduIa (afb. 3) stukjes van de worst afbij t en in de slokdarm doet 
verdwijnen. De kieuwen hebben bij het Muiltje dus een dubbele functie. 
Hoewel niet nodig, verplaatsen Muiltjes zich wel door het aquarium, maar dan gaat het 

Afb. 3. Een gedee lte van de ra
dula van het Muiltje (Crepidula 
tomicala (L.)). De radulaformule 
luidt: 2 - j - I - 1 - 2. hetgeen 
op verschillende tandvormen 
duidt. 
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Afb. 4. Een Inuiltjesketti ng - Crepidula 
farnicata (L.) - van 13 individuen. 
Een leeg, oud exempl aar doet dienst als sub
straat. De onderste 3 exemplaren zijn 
vrouwtjes. De 3 bovenste mannetjes. Er tus
sen 2 exemplaren in het overgangsstadium. 

meestal om solitaire exemplaren, die geen 
deel uitmaken van een mui ltjesketting. Een 
muiltjesketting kan zich niet verplaatsen. In 
de eerste plaats wordt het gewicht voor het 
onderste dier te groot, maar heel vaak zien 
we dat de onderste schelp leeg is en gewoo n 
als substraat dienst doet voor het dier, dat 
er bovenop zit. 
Toch zien we wel eens rondkruipende ket
tingen, maar dan gaat het om kettingen van 
hoogstens 2 - 3 exemplaren . 
Ook jonge dieren kruipen graag nog actief 
rond , maar naarmate zij ouder worden 
neemt deze acticviteit af. 

DE ZORG VOOR HET BEHOUD VAN DE SOORT 
De typische gewoonte van de Muiltjes om zich tot kettingen te verenigen heeft ook iets met 
de voortplanting te maken. Het blij kt namelijk dat de onderste dieren van zo'n ketting vrouw
tjes en de bovenste mannetjes zijn. Er tusseni n zitten dieren die hermaphrodiet zijn, dus 
tweeslachti g (afb. 4). 
D ieren die van het ene geslacht in het andere kunnen overgaan noemt men protandrisch 
hermaphrod iet. 
Jonge mannetjes zoeken vrouwelijke exemplaren en kru ipen op het slakkenhuis van het wijfje. 
Het wij fje wordt bevrucht en daarna verandert het groeiende mannetje in een wijfje. De man
nel ij ke test is wordt tijdens de groei van het man netje tot een twees lachtige geslachtskli er en 
tenslotte tot een echt vrouwelijk ovarium. 
Steeds komen meerdere mannetjes de ketting completeren. De grootste en oudste exemplaren 
liggen dus onderaan, de kleinste en jongste dieren boven in de ketting. 
Van maart tot november valt in Engeland het voortplantingsseizoen. Dan kunnen we de eie r
kapsels aantreffen die door de vrouwtjes afgezet worden onder hun eigen schelp, maar op de 
schelp of het subst raat waarop ze gehecht hebben. Alb. 5 laat een klein gedeelte van het 
eieriegsel z ien. In elk van de 50-60 kapsels worden ongeveer 240 eieren afgezet. 
De eieren liggen op deze manier pracntig beschermd onder 
de schelp van het moederdier. Terwille van het binnenstromen 
van vers adem- en voedsel water sluiten de dieren niet herme
tisch op hun voorganger, maar geven een smalle rand vr ij . Met 
het binnenstromende water worden ook de eieren van zu ur
stof voorzien. Bij gevaar zuigen de dieren zich stev ig op e lkaar 

Afb. 5. Een gedeelte van het eierlegsel van 
het Muiltje - Crepidilla farnicata (L.). 
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en moeten we een flinke kracht zetten om een ketting te verbreken. 
Uit de eieren ontstaan larven die slechts ongeveer 14 dagen planktonisch leven, maar daarna 
een gedaanteverwisseling ondergaan om vervolgens hun leven als jong Muiltje op de bodem 
te beginnen. 

VIJANDEN VAN HET MUILTJE 
Misschien moeten we de mens, die de Muiltjes bij millioenen tracht te verdelgen, wel de 
grootste vijand noemen. 
Andere meer natuurlijke vijanden zijn de Zeester (Asterias rl/bens (L.», de Stekelhoornslak 
(Ocenebra erinacea (L.», de Purperslak (Thais lapil/lls /api/hls (L. »en de Schar (Pleuronectlls 
limanda (L.». 
Wij hopen dat beide artikelen bij U de belangstelling voor deze wel heel bijzondere slak heb
hen opgewekt, dat menig verzamelaar spoedig enige mooie exemplaren aan zijn collectie zal 
kunnen toevoegen en dat de zeeaquarianers lang van de gedragingen van deze interessante 
aquariumdieren zullen kunnen genieten. 
Bezitters van waarnemingen omtrent het Muiltje, hetzij veld-, hetzij aquariumwaarnemingen 
worden verzocht deze voor ons centraalarchief beschikbaar te stellen. 
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