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Samenvatting huisdierenbijsluiter | Agaatslakken (Achatinidae)   

Algemene kenmerken:  
Landslak, weekdier, schemer- en nachtdier. 
Schelplengte: 9 tot 27 cm (afhankelijk van soort). 
Leeftijd: gemiddeld 3 tot 7 jaar, soms tot 10 jaar.  
 
Varianten: 
Er worden meerdere soorten agaatslakken (‘Afrikaanse reuzenslakken’) als huisdier 
gehouden, o.a. Achatina fulica, Achatina reticulata, Achatina immaculata , Achatina 
achatina (de grootste landslak) en Archachatina marginata. De meeste soorten hebben 
als basiskleur een beige of lichtgele tot bruine schelp met donkere tekening. Van veel 
soorten bestaan echter ook kleurvormen zoals dieren met een albino schelp, een albino 
lijf of beide, en soms zijn er ondersoorten of kleurvarianten. 
 
Natuurlijk gedrag: 
Agaatslakken leven in tropische en subtropische gebieden op bosgrond, sommige leven 
in minder vochtig gebied. A. fulica leeft veel in akkerland en tuinen. Agaatslakken zijn 
actief vanaf de avondschemer of bij bewolking na regen. Ze zoeken dan voedsel of 
partners om te paren. Bij gevaar of ongunstige omstandigheden trekt de slak zich 
terug in zijn schelp; hij kan daar soms tot wel een jaar overleven bij droogte of kou. 
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium.  
Voor twee tot vier niet te grote slakken is een terrarium of aquariumbak van tenminste 
60 x 30 x 30 centimeter nodig; voor de grootste soorten een groter verblijf.  
De bodem moet goed vocht vasthouden, mag niet zuur zijn en niet bewerkt met mest 
of bestrijdingsmiddel. Kokosvezel, terrariumaarde, onbemeste potgrond, leemzand of 
deels vergane, kleine pijnboomsnippers zijn geschikt. Maak de laag zeker 5 centimeter 
dik. Stronken, schors, mos en plastic bloempotten geven schuilmogelijkheid. 
Wortelstokken zijn geschikt om op te klimmen. Gebruik geen harde materialen zodat 
de slak er niet op kan vallen als hij tegen de wand of het deksel op klimt. 
Verwarm het verblijf met een warmtemat langs een deel van de achterwand zodat er 
ook koelere plekken zijn. Gebruik geen bodemwarmte. Een (niet fel) spotje is mogelijk 
maar houd dit buiten bereik van de dieren. De dagtemperatuur is voor A. fulica 22-26 
graden, voor veel andere Achatina soorten rond 25 graden en Archachatina soorten 
rond 27 graden; vraag dit na bij aankoop. ’s Nachts mag de temperatuur iets zakken, 
maar niet teveel. De luchtvochtigheid moet voor A. fulica rond 80%, voor veel andere 
Achatina soorten tot 90% en voor Archachatina marginata 80 tot 95 % zijn. Geef een 
ondiepe, zware kunststof waterbak om in te baden en sproei dagelijks met lauw water. 
Slakken houden niet van fel licht, gebruik eventueel een maanlichtlamp. 
 
Verzorging: 
Pak een agaatslak op met natte handen en ondersteun de slak goed; pak hem niet aan 
de rand van de schelp. Laat jonge slakjes op een blad kruipen, hun schelp is erg 
kwetsbaar. Trek nooit hard aan de schelp als u een slak van een wand of ruit wilt halen 
en pas op bij het schuiven van de ruiten. Was uw handen zonder zeep voordat u een 

slak oppakt, en achteraf met zeep want slakken kunnen ziektes overbrengen. 
Controleer dagelijks temperatuur en luchtvochtigheid en sproei tweemaal daags. Haal 
ontlasting, voerresten en slijmresten weg en maak de bodem los. Ververs dagelijks het 
water. Vervang bodemmateriaal elke 2-6 weken en maak maandelijks het verblijf 
schoon met heet water. 
 
Voeding: 
Geef gevarieerd plantaardig materiaal zoals komkommer, sla, courgette, bloemkool, 
spinazie, tomaat, appel, banaan, paardenbloemblad en weegbree. Was alles heel goed 
af en gebruik liefst onbespoten groenten en fruit omdat bestrijdingsmiddelen erg giftig 
zijn voor de slakken. Geef 1-2 keer per week wat dierlijk voer: wat geweekt 
kippenlegvoer, enkele geweekte hondenbrokjes, schildpadvoer, visvoer of slakkenvoer. 
Geef extra kalk om de schelp sterk te houden, bijvoorbeeld gewassen, ontzilte sepia, 
gewassen eierschalen of een bakje gemalen oesterschelp. Leg voer op platte schotels. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde slak is actief en heeft geen wonden of beschadigingen aan de schelp.  
Bij te weinig kalk wordt de schelp zwak. Slakken kunnen parasieten hebben zoals mijt, 
wormpjes of maden van fruitvliegjes. Bedorven voer veroorzaakt schimmel- en 
bacteriegroei en kan waterige ontlasting geven. Slakken zijn gevoelig voor chemische 
stoffen: was het voer goed en gebruik geen handcrème of zeep voordat u een slak 
oppakt. Trekt de slak zich terug in zijn schelp en sluit hij deze af met een hard 
dekseltje dan kunnen de omstandigheden in het verblijf niet goed zijn. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van de meest gangbare soorten, zoals A. 
fulica, is geen speciale ervaring nodig; voor A. achatina en veel Archachatina soorten is 
ervaring gewenst. Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf op de gezondheid. Houd nieuwe slakken een paar dagen apart. 
Eenmalige kosten: de slakken, het terrarium, techniek en inrichting.  
Terugkerende kosten: voer, kalkbron, bodemmateriaal, elektriciteitskosten, eventuele 
dierenartskosten.  
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand leid ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de agaats lakken en het prakt isch 
document ‘Het terrar ium ’  op www.l icg .n l  om goed voor d it d ier  te 
kunnen zorgen.  
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