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Slakkenboer in de Lage Landen

SLAK VAN
HET HUIS
Slakken: Lennard ter Hall (42) gooide er drie
jaar geleden zijn leven voor om. De stedeling
begon in de weilanden van het Gelderse
Nieuwaal zijn eigen biologische kwekerij,
waar nu zo’n 500.000 slakken zich traag
door de kassen voortbewegen.
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Lennard ter Hall kweekt zijn slakken met
liefde en respect voor het dier en zijn natuur.
Door ze tijm te voeren, worden ze volgens
hem nog sterker en lekkerder.

Slakken uit eigen tuin!
Jazeker, ook de slakken in je eigen tuin kun je eten,
maar je moet wel voorzichtig zijn. Het nuchter maken
is extra belangrijk, want wat het dier heeft gegeten
en of hij parasieten met zich meedraagt blijft een
raadsel. Slakken kopen bij een kweker is dus wel
veiliger. Het dier heeft gecontroleerde voeding gehad

“Ga jij maar verder met de drukkerij”, zei Lennard ter Hall drie

en er wordt goed gelet op ziektes in de populatie.

jaar geleden tegen zijn compagnon, toen ze niet meer op een

Daarbij is de slak uit je tuin waarschijnlijk een stuk

lijn zaten. Hij had nog wel een ander idee voor zijn toekomst.

taaier. De ‘wilde’ slak is altijd in beweging, op zoek

Jaren eerder zag hij in een BBC-programma een man die met

naar eten. Bij een kweker heeft hij een ontspannen

zijn vrouw en kinderen verhuisde naar een stuk grond om een

levensstijl en blijft het vlees veel malser.

slakkenfarm op te zetten. Lennard was gefascineerd. Hij ging
op onderzoek uit en bezocht verschillende slakkenkwekers in
het buitenland om de kunst af te kijken. Inmiddels heeft hij zijn
eigen slakken en mag hij bekende eetgelegenheden als het
Amsterdamse Restaurant As en Bistrot du Bac in Rotterdam tot

kistjes waarin de diertjes beschutting zoeken. Binnen is het

zijn clientèle rekenen. Maar ook particulieren kunnen bij

warm: de felle zon heeft de hele ochtend op het dak gestaan

Lennard terecht voor een potje bioslakken.

en Lennard haast zich om een deel van de zijkanten open te

De kassen liggen midden in de weilanden van het Gelderse

zetten. “Je moet de juiste temperatuur creëren”, vertelt

Nieuwaal, vlakbij het landelijke huis waar Lennard met zijn

Lennard, terwijl hij aan een hendel draait. “Bij minimaal

gezin woont. De grassprieten glinsteren in de zon, schapen met

vijftien graden worden slakken wakker. Pas bij twintig

hun lammetjes komen ons
tegemoet. Rechts ligt een
kale lap aarde waar een
grote moestuin moet
verrijzen. In de toekomst
komen dus ook de groenten
die de slakken eten van
eigen land. Achterin het

Regenwormen worden gekoesterd
door een kweker, ze eten namelijk
de uitwerpselen van de slakken

graden worden ze echt
actief en gaan ze zich
voortplanten.” Als het te
warm wordt, gaan de
weekdieren in een soort
zomerslaap. Hij sluit zijn
huisje af met een vliesje
om uitdroging tegen te

veld staan de kassen, met

gaan, net als tijdens

daarin rijen sinaasappel-

een winterslaap.
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Jonge slakken komen met een piepklein huisje op
hun rug uit het ei. Als de slak groeit, groeit zijn
onderkomen vanzelf mee

Extra maatregelen
Nederlandse kwekers zijn meestal hobbyisten. Een
compleet inkomen verdien je er niet snel mee, vertelt
Lennard. Hij kon zijn bedrijf opbouwen dankzij het
stabiele inkomen van zijn vrouw. Hij doet alles zelf.
Slakken kweken op Nederlandse bodem is niet
makkelijk. Ons koude, natte en winderige klimaat en
de Gelderse klei vragen om extra maatregelen. Behalve
warmte en beschutting is ook een bepaalde hoeveelheid vocht nodig. Een kweker benevelt daarom de
grond. Het allerbelangrijkste voor slakken die voor de
consumptie zijn bedoeld, is kalk, waar hij onder meer
zijn huisje van bouwt. In landen als Frankrijk is de
situatie veel gunstiger, maar ook hier kun je op een
natuurlijke manier die omstandigheden creëren.
Een jonge en twee
volwassen Gros-Gris.

Ieder voorjaar behandelt Lennard de bodem in zijn
kassen. “De grond klop ik los, zodat de aarde luchtig
wordt. Omdat de slakken hier in hun eigen leefomgeving eieren leggen, moeten ze gangetjes kunnen

In Lennards kassen kruipen zo’n 500.000
slakken rond, variërend van net uit het ei tot
volgroeid. De allerkleinsten worden pas
volgend jaar geoogst, nadat ze hun eerste
winterslaap hebben gedaan.

graven.” Met biologische kalk en overgebleven
slakkenhuisjes verrijkt hij de grond. De dieren krijgen
ook biologisch slakkenmeel van graan, peulvruchten
en maïs te eten. Dit wordt opgediend naast de honderd
penen, kroppen sla en bloemkolen die dagelijks
worden verstrekt aan de veelvraten. Er blijft geen
kruimel van over.

Een andere state of mind
De slakken in de kas leven in hun eigen biologische
ritme. Ze houden dus ook gewoon een winterslaap.
Als het nodig is - bijvoorbeeld door koude weersom-

Voedingswaarde
Slakken vallen officieel onder schaal- en schelpdieren. De voedingswaarde van de
wijngaardslak is opgenomen in de tabel van het Nederlands Voedingsstoffenbestand uit 2011. Een slak bevat gemiddeld per 100 gram: 343 kJ, 81 kcal,
16 gram eiwit, 2 gram koolhydraten en 1 gram vet.

Een volgroeide slak herken je aan
de harde rand van zijn huisje.

Slow Escargots

Lennard
verkoopt zijn
slakken
in glazen
potten.

De kwekerij van Lennard ter Hall is met
groepen te bezoeken: www.slowescargots.nl

standigheden of een voedseltekort in de omgeving - kan een
slak wel drie tot vier jaar slapen. Met het oog op de kweek
stuurt Lennard het proces een beetje bij. In de winter verblijven de weekdieren in een donkere koeling: een oude horecakoelkast, omgebouwd tot klimaatkast. Lennard regelt het licht,
de luchtvochtigheid en temperatuur en bootst zo het seizoen
na. In het voorjaar brengt hij ze in shifts naar buiten. “In de
kassen worden de slakken wakker, paren en produceren
eieren. Twee weken later breng ik weer een deel naar buiten.
Dit deel begint dan pas aan deze cyclus en zo kan ik tijdens
het seizoen bijna doorlopend oogsten”, vertelt Lennard.
Dat oogsten gebeurt met de hand. Wekelijks loopt Lennard alle
sinaasappelkistjes langs om de ‘rijpe’ slakken eruit te pikken.
Hij let daarbij op de grootte van de slak en op de rand van het
huisje. Als de rand hard is (gebordeerd), is de slak volgroeid.
Soms laat Lennard er een paar zitten om de populatie constant
te houden. Eenmaal gescheiden van hun kistgenoten, worden
de dieren in vijf dagen helemaal nuchter: ze krijgen geen eten
en worden iedere dag gespoeld. Zo raken ze al het zand en
ontlasting kwijt. De nog levende dieren gaan opnieuw de
koeling in. De slak trekt zich heel diep terug in zijn huisje. Dat
lijkt onaardig en manipulatief, maar volgens Lennard is de
winterstand juist een natuurlijke en humane manier. “De slak
komt in een andere state of mind. Als ik hem de volgende dag
versuft in een pan met kokend water gooi (de slakken worden
geblancheerd, red.), is het zodra hij het wateroppervlak raakt
gedaan met hem. Het is een weekdiertje van tien gram, zoveel
kan hij niet hebben.” De slak in winterslaap brengen voor hij
wordt bereid, heeft nog een voordeel: omdat de slak zich
terugtrekt, wordt het vlees compacter, waardoor Lennard ze
makkelijker uit het huisje kan halen met een vorkje.
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De lege slakkenhuisjes worden gebruikt om de bodem in de
kassen te verrijken.

Om goede slakken te
kweken heb je precies de
juiste temperatuur en
een bepaalde hoeveelheid vocht nodig.

Wat heb ik op
mijn bord?
Slakken hebben een grote familie:
alleen in Nederland zijn er al tientallen
soorten. Ga je bij een kwekerij je
slakken inkopen doen, dan is de kans
groot dat je een van deze soorten op je
bord krijgt.

Wijngaardslak (Helix pomatia)
De bekendste van het stel heeft een
witgrijs lichaam en een lichtbruin huisje.
Hij wordt maximaal twaalf centimeter
lang en zijn huisje kan vier centimeter
groot worden. In Frankrijk mogen alleen
echte wijngaardslakken als escargot
verkocht worden. Buiten de grenzen zijn
die regels er niet.

Slakkenkoning
Lennard wilde doen waar hij gelukkig van werd en nam een risico.
Rijk zal hij niet worden, maar dat hoeft ook niet. “Ik ben graag
buiten en ik houd van uitdagingen. Ik moet steeds op een creatieve
manier kleine problemen oplossen. Het is een niche, ik kan de
diepte in. Ik kweek met geduld en respect voor de natuur van de

Petit-Gris (Helix aspersa)
Deze kleine, donkergrijze slak komt
bijna overal in Europa voor. Zijn huisje is

slak, want dan krijg je het lekkerste vlees.” Het maakt hem niet uit

lichtbruin met donkere spiraalbanden.

hoe groot de klanten zijn en hoeveel ze afnemen of betalen: zijn

Vanwege zijn formaat wordt hij vooral

slakken worden niet ingevroren. Dat gaat ten koste van de smaak,

als toevoeging of subtiele touch in

vorm en textuur, vindt hij. Lennard is nog niet waar hij wil zijn en

gerechten gebruikt, bijvoorbeeld door

fantaseert nog over de toekomst: “Ik wil de slakkenkoning zijn, de

de pasta of risotto.

Rolls Royce van het slakken kweken. Het zou fantastisch zijn als
mijn naam zo goed wordt, dat restaurants op hun kaart vermelden
dat de slakken hier vandaan komen.”

Aan het eind van het seizoen
worden de sinaasappelkistjes verbrand om ziektes en
schimmels te voorkomen

Gros-Gris (Helix aspersa Maxima)
De grote broer van de segrijnslak
smaakt hetzelfde, maar is vooral
bedoeld voor gerechten waarin de slak
zelf meer centraal staat. Een groter
stukje vlees biedt weer andere mogelijkheden bij het koken.

