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Memo Inventarisatie Platte Schijfhoren Milandweg Zegveld 2019 

inleiding 

In opdracht van Bol ton is door bureau Van der Goes en Groot een bemonster ing gedaan o m de 
aanwezigheid /a fwez ighe id van de Platte schi j fhoren (Anisus vorticulus) vast te stel len in het 
plangebied 'Zegveld Hoo fdweg-Mi landweg ' . 

Methode 
Op vr i jdag 3 1 mei is het p langebied bemonsterd onder leiding van F.N.M. van der Knaap, 
ecologisch deskundige op het gebied van zoe twatermo l lusken . Bij het veldbezoek is één sloot 
bemonsterd door een mons te rname over de gehele lengte van de sloot. (zie afbeeld ing onder ) . 

In de sloot zijn de meest op t ima le leefgebieden van de Platte schi j fhoren bemons te rd met een 
macro faunanet : ondergedoken watervegeta t ie en nat te delen van oevervegetat ie . Bemonsterde 
vegetat ie is in het plangebied ui tgezocht in een w i t t e bak. Alle verzamelde Schi j fhorenslakken 
(Platte schi j fhoren en hierop gel i jkende soorten) zijn geconserveerd op alcohol . 
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WJÿr*r/J/s/v / A De locatie van de bemonsterde sloot (groen), plangebied (rode omlijning). 

1 Boesveld A., A.W. Gmelig Meyling S R.H. de Bruyne, 2009. Handleiding Slakken van de Habitatrichtlijn waarnemen. Stichting Anemoon. 
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Op het kantoor van Van der Goes en Groot zijn de monsters op 3 jun i 2019 met behulp van 
binoculaire microscoop gede te rmineerd . Van de overige zoetwaters lakken zijn ook de aantal len 
vastgelegd, in het veld en op basis van de analyse op het kantoor . 

De gevolgde onderzoeksmethode o m Platte schi j fhoren te inventar iseren is in lijn met Boesveld 
(2009) 1 . 

Resultaten 
In het noordel i jk deel van de bemonster ing zijn meer waters lakjes aanget ro f fen dan in het zuide
lijke deel van de bemonsterde sloot. Hier was ook meer oevervegetat ie aanwezig. Er zijn 35 
Zoetwaters lak jes verzameld. Het be t ro f 29 'p la t te zoetwaters lak jes ' . Tussen de plat te zoetwater 
slakjes zijn van de Platte schi j fhoren t w e e ind iv iduen aanget ro f fen (zie tabel 1). Deze twee slakken 
zullen nog worden nagedetermineerd. 

2018 mp1 

Platte schijfhoren 2 

Draaikolk schijfhoren 14 

Witte schijfhoren 1 

Gewone schijfhoren 5 

Gekielde schijfhoren 1 

Schijfhoren overig 6 

Vijver-pluimdrager 1 

Puntige blaashoren 4 

Poelslak spec. 1 

Totaal 35 

Conclusie (voorlopig) 
In het genomen monster is de Platte schi j fhoren aanget ro f fen . Dit monster ligt in of d i rect naast 
het p langebied. Vanwege de steekproefsgewi jze bemonster ing w o r d t de gehele randsloot als 
geschikt leefgebied beoordeeld waar in de Plate schi j fhoren met lage d ich theden voo rkomt . 
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Een deel van de bemonsterde sloot. 
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