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... van de voorzitter 

De NVKD heeft er weer zoals in we in Vlaanderen zeggen een boerenjaar achter de 

rug. Neen, geen jaar vol kommer en kwel en ploeteren zonder einde. Wel een jaar dat 

we gerust weer een succesjaar kunnen noemen.  

Onze bijeenkomst in de onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie van de 

Gentse universiteit was weer een voltreffer. Maria Kahlert gaf een zeer boeiende 

lezing die door alle deelnemers erg gesmaakt werd. En ook de andere lezingen 

mochten er best zijn. Kortom een geslaagde lezingendag. De dag werd afgesloten met 

heerlijke barbecue die voor sommigen toch in wel erg vroege uurtjes eindigde. Zoals 

elk jaar trok ook de workshop zijn trouwe publiek en verliet iedereen de zaal met een 

pak extra kennis over Sellaphora en andere KROtjes (Kleine Ronde Ondingen) in het 

achterhoofd. Bovendien werden de onderwerpen voor de volgende twee jaar reeds 

vastgelegd. De excursie, onder een heerlijk warme zon, voerde ons door het 

natuurgebied de Ossemeersen, een prachtig voorbeeld hoe natuurgebieden perfect 

ingepast kunnen worden in een stedelijke omgeving. Bedankt aan Wim Vyverman, 

Eveline Pinseel en het hele team van PAE voor de perfecte organisatie.  

Eindelijk is hij er dan ook…. De eerste pagina’s voor de nieuwe Flora van de Lage 

Landen zijn op de – overigens schitterende – website toegevoegd. Neem eens een 

kijkje bij Navicula lanceolata of Navicula cryptocephala. Hopelijk is de informatie 

nuttig voor iedereen. Bedankt aan mijn collega’s Geurt, Jako, Bert en Adrienne voor 

de fijne samenwerking die leidde tot dit resultaat. In 2018 hopen we dit onderdeel van 

onze website verder uit te bouwen.  We rekenen echter ook op de medewerking van 

iedereen bij NVKD om pagina’s aan te leveren, commentaar te geven of gewoon te 

laten weten wat we nog beter kunnen maken. Alle suggesties zijn welkom.  

In de bestuurskamer bewoog ook één en ander in 2017. We namen afscheid van twee 

monumenten in het bestuur. Holger Cremer, onze voorzitter legde na al die jaren zijn 

voorzittershamer neer. Holger heeft de voorbije jaren een serieuze steen bijgedragen in 

de uitbouw van onze vereniging. Ik denk we ons Holger altijd zullen herinneren als de 

voorzitter die elke spreker bedankt met een kleine attentie. Veel sprekers hebben 

ondertussen een pluchen Biddulphia in hun trofeeënkast staan.  

Samen met Holger deed ook onze secretaris Gert van Ee een stapje opzij. Gert is 

ontelbare jaren de rots in de branding geweest van de vereniging. Hij was de man die 

alles bijhield, die overal raad voor wist en die met zijn ongelooflijk geheugen menig 

probleem kon oplossen. Gert wordt nu vervangen door Caroline Souffreau die een 

jaartje bij Gert in de leer was. We kunnen gelukkig de komende jaren nog steeds 

rekenen op Gert als lid van het bestuur.  

Holger en Gert, bedankt voor jullie jarenlange, gedreven inzet! Het succes van onze 

vereniging is mede te danken aan jullie werklust!  

 

Aan iedereen van NVKD, wens ik namens het bestuur een schitterend nieuw werkjaar 

en veel leesplezier met deze nieuwe Diatomededelingen! 

 

Bart Van de Vijver 

Voorzitter ad-interim NVKD  
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Verslag van de NVKD bijeenkomst in Gent op 8-10 juni 2017 
 

Caroline Souffreau (secretaris NVKD) 

 

Dit jaar was de NVKD te gast aan de Vlaamse kant van de Lage Landen. Prof. Dr. 

Wim Vyverman stelde de deuren van zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent 

voor ons open en zorgde voor een aangename en vlot lopende driedaagse. 

 

Donderdag 8 juni mocht Bart Van de Vijver naar jaarlijkse traditie samen met een 15-

tal gegadigden de identificatieproblemen met kleine naviculoide diatomeeënsoorten uit 

de genera Eolimna, Sellaphora, Naviculadicta en Mayamaea verder uitspitten. De 

deelnemers aan de workshop waren zich dagen na de workshop nog steeds de 

vloedgolf aan informatie aan het verwerken. 

 

Op vrijdag 9 juni ging de lezingendag door in het Auditorium Valère Billet in de 

campus De Sterre. Aftredend voorzitter Holger Cremer kon helaas niet aanwezig zijn, 

maar Herman van Dam nam zijn taak met verve over. De lezingen behandelden 

onderwerpen van diverse pluimage uit de kiezelwierwereld. Wim Vyverman stelde 

zijn onderzoeksgroep voor, met bijzondere aandacht voor de BCCM 

diatomeeëncultuurcollectie. Maria Kahlert keek in de toekomst van 

diatomeeënmonitoring en zag dat er boeiende tijden staan aan te komen met de 

opkomst van DNA-gebaseerde technieken en de combinatie met traditionele 

technieken. Aleksandra Cvetkoska vervolgde haar verhaal rond het Ohrameer en de 

vraag of speciatie kan waargenomen worden in fossiele records. Lander Blommaert 

wist ons te overtuigen dat benthische diatomeeën van het intertidaal weten hoe ze zich 

tegen zonnebrand op het strand kunnen beschermen. Herman van Dam keek dan weer 

naar het verleden, en zag dat de kiezelwiergemeenschappen van vennen in Brabant 

ook al meerdere watertjes 

doorzwommen hadden. Jasper 

Foets kreeg als NVKD 

beursstudent een kans zijn 

masterwerk voor te stellen en 

toonde ons dat het hoegenaamd 

niet goed gaat met de vijvers 

van de Plantentuin in Meise. 

Tenslotte stelde Bart van de 

Vijver de resultaten van de 

ringtest 2015 voor en legde 

daarbij enkele pijnpunten bloot 

bij de identificatie van 

kiezelwieren uit de Lage 

Landen. 

 

  

Foto 1: Iedereen zit klaar voor de lezingen. 
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Tussen de lezingen door was er 

tijd genoeg voor gezellige babbels 

bij een hapje en een drankje, een 

mooi verzorgde lunch en een 

gesmaakte rondleiding in de 

BCCM 

diatomeeëncultuurcollectie, met 

dank aan Olga Chepurnova en 

Eveline Pinseel voor de 

deskundige uitleg. De dag werd 

afgesloten met een barbecue op de 

grasmat van de UGent campus, 

onder het gesternte van Belgische 

bieren en internationale verhalen. 

 

Zaterdag 10 juni wandelde een deel van de NVKD delegatie door het natuurreservaat 

Bourgoyen-Ossemeersen, een fleurige “bloempot” aan de rand van Gent. Aalscholver 

tot zegge passeerden de revue, met tussenin wat ratelaar, lepelaar en veel Leie. De gids 

bleek in een ver verleden nog op fytoplankton gewerkt te hebben, en gaf ons de 

achtergrond van dit natuurgebied mee. Jammer genoeg was de cafetaria die dag 

ingehuurd voor een privaat feestje, want een fris of minder fris drankje hadden onze 

uitgeprate tongen en vermoeide voeten zeker gesmaakt! 

 

Foto 2: Tussen de lezingen door was er tijd voor een 

praatje en een drankje. De posters werden goed bekeken. 
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Verslag 8
e
 workshop NVKD 2017: Small- celled Naviculoids Part I 

 

Anneke van den Oever (lid NVKD) 

 

Het was alweer tijd voor de achtste (!) 

workshop van de NVKD, deze keer 

gehouden in België, alwaar wij te gast 

waren bij prof. dr. Wim Vyverman van 

de Universiteit van Gent (afdeling 

Biologie). Onder de bezielende leiding 

van Bart Van de Vijver werden wij 

door de nieuwe stof geloodst, waarbij de 

reader dit jaar samengesteld is door 

zowel Bart Van de Vijver en Adrienne 

Mertens. Het onderwerp: Kleine 

Ronde Ondingen, hierna benoemd als 

KRO’s, ofwel kleine Navicula-achtige 

diatomeeën. Zoals gewoonlijk werd de 

workshop goed bezocht door een club 

trouwe leden en daarbij een handjevol 

enthousiaste studenten, in totaal 

ongeveer 16 deelnemers.  

Allereerst begonnen we met een uitstapje naar Navicula microrhombus, een soort die 

zijn oorsprong heeft in Zuid-Afrika en hoogstwaarschijnlijk vaker voorkomt in de lage 

landen dan we denken. Na het zien van de foto’s, lijkt dat ook het geval; het is een 

soort die wat lijkt op een misvormde Pseudostaurosira trainorii maar mét een raphe, 

al blijkt die niet altijd goed zichtbaar te zijn. Even goed is hij wel redelijk te herkennen 

aan zijn typische ruitvorm en striaëring.  

Vervolgens gingen we door met kleincellige Sellaphora- soorten, hier onderverdeeld in 

drie groepen: de wat uitgerekte soorten zonder verdikking in het middengedeelte, de 

lineair-elliptische soorten met een wijde, ronde omtrek en de soorten die verlengd zijn 

én met een verdikking in het midden. Niet al te ingewikkeld zou je denken, maar 

hierin zaten ook wat naamsveranderingen waar men rekening diende te houden.  

Belangrijkste veranderingen vooralsnog zijn de naamwijzigingen van de oude 

Sellaphora seminulum (Grunow) en gedeeltelijk Navicula minima (Grunow) naar 

Sellaphora saugerresii (Desmazières), de oude Sellaphora joubaudii (Germain) heet 

inmiddels Sellaphora seminulum (Grunow) en Eolimna minima (Grunow) is nu 

gesplitst in de soorten Sellaphora atomoides (Grunow) en Sellaphora nigri (De 

Notaris). Hier werd ook vermeld dat het genus Eolimna nu eigenlijk niet meer bestaat, 

afgezien van één resterende fossiele soort. Wee de Niet-Paleodiatomist die nog 

Eolimna in zijn/haar soortenlijst heeft staan vanaf juni 2017!  

Figuur 1: Bart vond weer een albumhoes van de 

band Navicula 
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Met deze naamsveranderingen, voor de één waren ze wat nieuwer dan de ander, 

gingen we met goede moed verder. Bij de soort Sellaphora raederiae werd nog een 

vraagteken geplaatst of deze wel of niet met een i moest worden geschreven omdat de 

soort vernoemd is naar een vrouw. Frans, laat je het ons nog weten?  

Aan het eind van de ochtend waren we 68 bladzijden en 18 soorten verder, hoog tijd 

voor de lunch. Na de pauze werden verschillende preparaten getoond, waarvan een 

aantal met typemateriaal afkomstig uit begin vorige eeuw. Bijzonder om ook deze te 

kunnen bekijken. Al was “bekijken” in het begin wat lastig aangezien er een semi-

automatische microscoop stond waarvan niemand goed wist hoe die werkte. Probeer 

dan maar eens scherp te stellen. Koen Sabbe van de Universiteit heeft gelukkig wat 

kunnen fine- tunen en maakte tussendoor de opmerking dat we ook naar grotere genera 

konden kijken in plaats van deze KRO’s.   

Enfin, de preparaten met de soorten saugeressi, seminulum, nigri en crassulexigua 

waren nog wel te doen, ook de vekhovii was goed te herkennen, maar het werd (voor 

mij persoonlijk in dit geval)  lastig bij de soorten als pseudoventralis en multiconfusa 

(what’s in a name?). Om vijf uur besloten we dat het goed was zo. Bart en Adrienne 

werden beiden hartelijk bedankt voor het voorbereiden en geven van de workshop 

waarna we gezamenlijk het prachtige oude centrum van Gent hebben bezocht. Heerlijk 

gegeten (de Gentse Waterzooi is aan te raden) en gedronken, waarbij het eerste rondje 

werd gegeven door Gabi Verhaegen; ze trakteerde omdat dit haar laatste workshop zal 

zijn bij de NVKD, ze gaat met pensioen. We zullen haar innemende persoonlijkheid 

hevig missen, maar wensen haar evengoed een mooie en bevredigende nieuwe 

levensfase toe! 

Tijdens de introductie werd ons al verteld dat het gedeelte small-celled naviculoids 

part II niet volgend jaar zal plaats vinden maar het jaar daarop, omdat we het volgend 

jaar toch écht weer moeten hebben over Achnanthidium, een genus dat al in de 

allereerste workshop besproken is maar waarbij er al zoveel veranderingen hebben 

voorgedaan dat deze prioriteit heeft. De agenda’s voor 2018 en 2019 zijn dus al 

gereserveerd: volgend jaar Achnanthidium: “the sequel” en het jaar daarop KRO’s: 

part II.   

Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat de NVKD workshop 2017 wederom 

zeer geslaagd is. Geen Sellaphora zal ons nog doen twijfelen ;).  Tot volgend jaar!  

  

Figuur 2: uit Wetzel (2015); deze en vele andere nieuwe inzichten werden gedeeld. 



 

Diatomededelingen 41, 2017 

8 
 

 

Verslag van de ledenvergadering van de NVKD op 9 juni 2017 te Gent 
 

Caroline Souffreau (secretaris NVKD) 

 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen.  

Geen mededelingen. 

 

2. Verslag ledenvergadering van 20 mei 2016 in Utrecht.  

Dit verslag is afgedrukt in Diatomedelingen 40 (2016) en wordt goedgekeurd door 

de leden. 

 

3. Kort jaaroverzicht 2016.  

Wordt opgenomen in Diatomededelingen 41 (2017). 

 

4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2016 en begroting 2017: penningmeester, P. 

Vos.  

Peter Vos geeft een overzicht en toelichting van de financiën. De NVKD staat er 

goed voor en er is geen reden voor verhoging van de contributie. Er is ruimte voor 

extra initiatieven. Binnen het project rond de Flora Lage Landen wordt een klein 

deel van dit geld gebruikt als onkostenvergoeding voor Adrienne Mertens 

wanneer zij vanuit Nederland gebruik komt maken van de SEM in de Plantentuin 

Meise. 

 

5. Verslag kascommissie over 2016 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie 

(Arthur van Dulmen treedt af en Martine Rosielle blijft nog 1 jaar aan). Op de 

vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen.  

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en de 

vergadering verleent de penningmeester onder dankzegging decharge over het 

gevoerde beleid. Arthur van Dulmen wordt onder dankzegging van zijn taak 

ontheven en Annie Kreike biedt zich aan als tweede lid van de nieuwe 

kascommissie voor 2017. 

 

6. Verkiezing nieuwe voorzitter. Holger Cremer, sinds 2011 voorzitter, treedt af en 

stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Holger is tevens niet meer als bestuurslid 

beschikbaar. Bart Van de Vijver wordt voorgedragen als kandidaat voorzitter. 

Andere kandidaten kunnen zich schriftelijk tot begin van de algemene 

ledenvergadering voordragen of voorgedragen worden bij de voorzitter (Holger 

Cremer) of de secretaris (Caroline Souffreau) van de NVKD.  

Bart Van de Vijver wordt verkozen als nieuwe voorzitter door de aanwezige 

leden. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Vanaf dit jaar neemt Caroline 

Souffreau de taak van secretaris over van Gert van Ee. Jako van der Wal neemt de 

taak van redacteur over van Bart Van de Vijver. 
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Er wordt uitgebreid dank betuigt en herinneringen opgehaald aan de jaren dienst 

van Holger als bestuurslid en voorzitter, en van Gert als secretaris. 

 

Bart deelt mee dat hij zich ziet als voorzitter-ad-interim en er dus uitgekeken 

wordt naar een nieuwe voorzitter. Hij wil de taak als voorzitter opnemen voor 2 

jaar (eventueel verlengbaar met 2 jaar), maar zou deze graag al eerder doorgeven 

aan een nieuwe kandidaat. 

 

7. Website NVKD.  

Bert Pex (webmaster) deelt mee dat het goed gaat met de nieuwe website. Het 

aantal bezoekers stijgt. Opmerkingen en aanvullingen op de website kunnen aan 

Bert doorgegeven worden. 

 

8. Taxonomische diatomeeën workshop 2016 en 2017. 

Er is van de taxonomische workshop 2016 geen verslag opgemaakt. Anneke van 

den Oever zal het verslag van de workshop 2017 op zich nemen. De workshop van 

2017 is vlot verlopen; er waren ca. 15 deelnemers. 

De onderwerpen voor de komende workshops liggen klaar: 

- 2018: complex Achnanthidium minutissimum. 

- 2019: kleine naviculoïde taxa. 

Bart vraag ook input van de leden voor onderwerpen voor de workshops. Hij deelt 

ook mee dat er een 5-daagse Engelstalige, internationale workshop zal gehouden 

worden in de Plantentuin Meise in augustus 2017. 

 

9. Flora Lage Landen. Vooruitgang wordt besproken door het project kernteam. Aan 

dit NVKD project werken Bart van de Vijver, Adrienne Mertens, Jako van der 

Wal en Geurt Verweij. 

Er zijn reeds een aantal fiches voor Navicula klaar, en aan de inleidende 

informatie wordt de laatste hand gelegd. Beiden zouden in de loop van de 

komende weken naar Bert Pex gestuurd worden om op de website te zetten. 

Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan dit project, maar lees goed de 

richtlijnen opgegeven in de inleidende pagina’s. 

 

  

Foto 3: Gert krijgt de speld van de NVKD en een presentje voor bewezen diensten. 
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10. Diatomededelingen 41: nieuws, indienen kopij, deadline.  

Diatomededelingen 40 komt wegens omstandigheden pas later uit dan voorzien. 

Het boekje werd op de studiedag uitgedeeld aan de aanwezige leden. 

Voor Diatomededelingen 41 zal Jako van der Wal de redactie op zich nemen. Aan 

alle sprekers wordt gevraagd een tekst in te dienen vóór eind augustus 2017. 

 

11. NVKD (reis)beurzen voor studenten. 

Er werden 4 reisbeurzen uitgedeeld, bij 2 van deze beurzen gaat het om een lager 

bedrag. Er wordt een oproep gedaan naar de leden om deze reisbeurzen te 

promoten bij jonge diatomisten. 

 

12. De toekomst van praktijkgericht diatomeeënonderzoek in Nederland en 

Vlaanderen. Aanleiding: vorige bestuursvergadering is gesproken over een 

samenkomst van verschillende mensen om te kijken waar mogelijkheden zijn voor 

samenwerking (Univ. Utrecht, Naturalis, NVKD, Meise, Gent, enz.). Dat werd 

verder niet opgepakt. Wat vinden de leden van dit idee? 

Herman van Dam geeft duiding bij dit onderwerp: het is somber gesteld met het 

praktijkgericht onderzoek rond diatomeeën, en een mogelijkheid om hieraan iets 

te doen in de communicatie omtrent het nut van diatomeeënonderzoek naar de 

buitenwereld (en zo naar beleidsinstanties) te vergroten. Er wordt opgemerkt dat 

er meerdere manieren zijn om het praktijkgericht diatomeeënonderzoek meer 

aandacht te geven, en dat deze opmerking voor alle organismegroepen geldt die 

voor monitoring gebruikt worden. Deze vraag wordt verder besproken na de 

algemene ledenvergadering. 

 

13. Rondvraag en sluiting. 

Bart Van de Vijver doet een oproep naar een gastlokatie voor de NVKD 

studiedagen in 2018. Deze zouden best in maart 2018 plaatsvinden omwille van de 

samenloop van het International Diatom Symposium en het Central-European 

Diatom Sympoium in juni 2018. Marianne Thannhauser stelt Wetterskip Fryslan 

voor. Frans Kouwets geeft aan dat RWS (Lelystad) mogelijk een reserveoptie is.  
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Kort jaaroverzicht NVKD 2016 

 
 

Caroline Souffreau 

 

 

Op het voorbije jaar 2016 blikken we vanuit de NVKD met gemende gevoelens terug. 

Naast de geslaagde traditionele NVKD-activiteiten en het feest rond het 30-jarige 

bestaan van de NVKD kregen we te kampen met negatief nieuws omtrent het 

behouden van fytobenthos in de KRW maatlatten in Nederland, en verloren we twee 

grote namen in de diatomeeënwereld, Frithjof Sterrenburg en Pierre Compère. 

 

Frithjof en Pierre waren beiden gedreven diatomisten, elk met hun eigen specialiteit. 

Frithjof Sterrenburg was amateur en specialist op de genera Gyrosigma en 

Pleurosigma, waar hij nieuwe soorten van beschreef. Pierre Compère was dé algoloog 

van de Nationale Plantentuin in België die ook na zijn pensionering in 1999 nog 

dagelijks bezig was met zijn wetenschappelijke werk rond algen. Hij was een algoloog 

van wereldfaam, die een brede bekendheid onder de specialisten genoot en veel 

functies bekleedde en publicaties heeft geschreven. In onze Diatomededelingen 40 en 

op de lezingendag in Utrecht werd hulde gebracht aan hun werk en leven. 

 

De studiedagen in Utrecht bestonden traditiegetrouw uit een uitdagende 

taxonomieworkshop, een boeiende lezingendag en een gezellige excursie in de 

omgeving, ditmaal extra opgeluisterd tere ere van het 30-jarig bestaan van onze 

vereniging. Diatomisten en kiezelwierliefhebbers uit Noord en Zuid konden hun hart 

en geest ophalen bij oude herinneringen, blikten op de toekomst, en haalden de goeie 

banden tussen elkaar nogmaals aan. 

 

Diatomededelingen 40 is een jubileumuitgave en omvat naast wetenschappelijke 

artikels ook een overzicht van 40 jaar NVKD. 

 

Ook buiten de studiedagen staat de NVKD niet stil. Het project rond de Flora van de 

Lage Landen krijgt steeds meer vorm. Er wordt in stilte aan verder gewerkt door Bart 

van de Vijver, Adrienne Mertens, Jako van der Wal en Geurt Verweij. Op de volgende 

studiedagen geven zij u in Gent een stand van zaken. Overigens kan ook u meewerken 

aan dit project! Hierbij een oproep aan eenieder die graag zelf een of meer populaties 

kiezelwieren vereeuwigt in deze Flora. Verder kan u ook nog steeds terecht op de 

vernieuwde website van de NVKD en bij onze bibliotheek. 

 

Het bestuur vergaderde in december 2016 in Rotterdam en bereidde daar de 

studiedagen van 2017 in Gent voor. Ook 2017 belooft een boeiend jaar te worden met 

een bijeenkomst in Gent bij de Universiteit. Mogelijk komt er een speciale gast (key-

note speaker) en er zijn al veel lezingen in voorbereiding. 
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Diatoms in monitoring – recent developments 

 
 

Kahlert, Maria
1
 

 
1Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural 

Sciences, PO Box 7050, SE- 750 07 Uppsala, Sweden (maria.kahlert@slu.se)  
 

Diatoms are valuable indicators of environmental change, and are used in more and 

more areas worldwide, in freshwater and marine habitats, in lakes and in rivers. 

Research on diatoms and their coupling to the environment is a 200 year old story, but 

still a very active topic during the last decades and years. The development of diatom 

monitoring in the field is rather extending to more and more countries, all studying the 

coupling of their special diatom flora to the environment. One of the topics is the 

ability of diatoms to indicate the presence of toxins, and the use of malformations for 

this purpose is discussed. Another topic is the coupling between diatom metrics and 

ecosystem function. And last but not least, new molecular tools are evolving quickly, 

bringing up a whole new field of questions not least on taxonomy, and possibilities to 

answer them. Thus, recent diatom research has shown that diatoms might even have 

more potential for monitoring aquatic ecosystems than we were already aware of.  

 

However, we need to think about our way to communicate diatom methods, because 

there is a risk that our enthusiasm for the beauty of diatom diversity is covering the 

fact that diatoms are a robust indicator of anthropogenic changes. “Different shaped 

diatoms” is not a good argument to get funding for research programs on diatom 

diversity (Poikane et al. 2016, 

Kelly 2016) . It would be much 

more helpful if we would 

communicate more that and why 

diatoms are excellent indicators of 

ecosystem change (Stevenson 

2014). The present article was 

written to remind of the advantages 

of the diatom method, to give an 

overview of recent developments, 

and to support the idea that using 

traditional knowledge combined 

with new tools in a fruitful 

cooperation will further develop 

our knowledge and powerful usage 

of diatoms. This article is no 

literature review, but attempts 

rather to give an overview on the 

field, and originated from a talk 

given at the NVDK in Ghent 2017.  

Figure 1: Poikane, S., Kelly, M.G. & Cantonati, M, et al. (2016), 

Benthic algal assessment of ecological status in European lakes 

and rivers: Challenges and opportunities, Sci Total Environ. 
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To start with, diatoms are valuable indicators of environmental stressors impairing 

freshwater and marine aquatic systems. Distinct environmental differences are so 

clearly reflected in different diatom communities that even a school kid can assess 

water quality using diatoms. Try out the nice online resource which has been 

developed at Tokyo Gakugei University to teach school kids diatom identification and 

their use in biomonitoring (Mayama et al. 2010).There are many advantages when 

using diatoms as indicator for monitoring. They are sessile and thus cannot avoid 

impacts. They grow fast, thus reacting fast to changes, but they also integrate some 

time before sampling, thereby reflecting more than just a point measurement. They are 

often the dominant benthic algal group, are abundant almost everywhere, anytime, and 

are species rich and diverse (> 100 taxa possible per cm
2
), meaning diatoms can be 

used as bioindicator almost universally. Sampling is simple and does not disturb an 

ecosystem, and there is no time pressure to analyze a sample because the samples are 

routinely preserved. The diatom frustule is made of glass, and thus preserving very 

well in time, being rich in detailed structures used to identify species level relatively 

easily. Compared to many other organism groups, diatom ecology and taxonomy is 

quite well studied, and we know that diatoms react to relevant stressors such as 

eutrophication, acidification and pollution. More recent studies have also shown that 

diatoms can be used to study or assess the effect of toxicants (Villeneuve et al. 2013). 

 

Bioindices based on diatom taxalists are quite well developed and tested for about 100 

years (Kolkwitz & Marson 1902, 1908, 1909, Sladecek 1965). Diatoms are used for 

monitoring frequently and globally, and in some waters it is the only feasible 

biological method. For Europe, the diatom method is recommended for most stream 

types (Hering et al. 2006). Diatom methods for environmental assessment have been 

developed first for streams in Central Europe, but are now tested in more and more 

areas of the world (Atazadehet al. 2007, Karthick et al. 2009,  Salomoni et al. 2011, 

Solak & Acs 2011, Bere et al. 2014, Jiang & Yang 2016), also in marine habitats 

(Desrosiers et al. 2013, Du et al. 2016). The common result of these studies usually is 

“… that [diatom] communities may be used as a potentially robust bioindicator for 

assessing environmental quality status…”. 

 

However, in the context of the development of biological methods to assess water 

quality under the EU Water Framework Directive (European Parliament and Council 

2000), it has been questioned if we need to use diatoms at all for the monitoring of 

lakes. Whereas diatom indices have been developed for streams and were thus 

traditionally used for stream monitoring, other organisms were traditionally used in 

lakes, namely macrophytes and phytoplankton. It was now stated that diatoms were 

redundant in lake monitoring because eventual problems could be detected using 

macrophyte & phytoplankton indices. However, it is important to communicate that 

one could also state the opposite: Why analyzing macrophytes & phytoplankton if 

benthic diatom indices reflect the important stressor better or equally well, and 

sampling is simpler? The fact that diatoms are giving similar results as other organism 

groups is rather supporting the idea of using them even in lakes, but that fact needs to 

be communicated (Kelly et al. 2016, Poikane et al. 2016).  
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In the end, the decision of which organism groups should be used to assess the 

ecological status of a lake or stream depends on the aims and available resources for 

any monitoring. Ideally, we always would wish to analyze all biology to assess the 

state of an ecosystem in a holistic view. We should also remind us that any bioindex 

has its limitations, and that we need to communicate these limitations in a way that 

gives the user sufficient information for decisions. Bioindices are models calibrated to 

certain conditions, thus different indices are seldom correlated 1:1 (Lavoie et al. 2009).  

 

Communication of index development, advantages and limitations, is especially 

important in times of molecular data. Molecular tools are now being developed for 

environmental assessment, and there are already pilot studies showing that they can 

give similar assessment results as the traditional methods based on morphological 

identification. For example, much work has been done to develop metabarcoding 

diatom tools for environmental assessment in freshwater (Kermarrec et al. 2014, Visco 

et al. 2015). At least in one country (UK), metabarcoding has already partly replaced 

traditional diatom methods for ecological assessment (Martyn Kelly, pers. Comm.). 

There is even standardization work ongoing by the European Committee for 

Standardization (CEN) for the use of diatom metabarcoding in freshwater (sampling: 

CEN/TC 230 N 1018 and management of barcodes CEN/TC 230 N 1019).  

 

A plethora of approaches is now being developed, so there is an urgent need for 

cooperation and coordination to jointly develop molecular tools for routine 

application. To fulfill those needs, the European COST network DNAqua-net has been 

created to coordinate nationally funded research activities (DNAqua-Net (2016). The 

goal of this action is to nucleate a group of researchers across disciplines with the task 

to identify standard genomic tools and novel eco-genomic indices for routine 

application for biodiversity assessments of European water bodies. DNAqua-Net will 

also provide a platform for training of the next generation of European researchers 

preparing them for the new technologies. Jointly with water managers, politicians and 

other stakeholders, the group will develop a conceptual framework for the standard 

application of eco-genomic tools as part of legally binding assessments. 

 

Regarding the development of diatom molecular methods for environmental 

assessment, many questions are being discussed within DNAqua-net. DNA extraction 

methods, choice of barcodes, primers and methods for pooling of samples, sequencing 

techniques as well as the mathematical pipelines to translate the sequence data to taxa 

names or other useful clusters are discussion topics, as is the development of indices 

from molecular data, and their validation. There is also discussion how to fill the gaps 

in diatom reference databases, or if we should work with completely taxonomy-free 

approaches (Apothéloz-Perret-Gentil et al. 2017). When summing up the problems 

with using molecular diatom data translated into taxa names, we can see that not only 

the gaps in the reference databases are a problem, but equally well our knowledge on 

diatom taxonomy: Barcodes cannot simply be translated into diatom species names. 

There is a discrepancy between DNA-data and classical taxonomy, and we need to 

work more on diatom taxonomy to understand the causes.  
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Today, there are still too many discrepancies not only in our taxonomical knowledge, 

but also in the way we are dealing with problematic taxa groups when identifying 

species. More effort should be spent on unravelling species concepts, both 

morphologically and molecular. Many species still await their taxonomical study, so 

for the time being we must harmonize our use of species names to enable the 

comparison of species lists both for morphological and molecular use (Kahlert et al. 

2009). A clear communication about the used taxonomic literature and how 

problematic taxa groups were handled would already help to compare diatom taxa 

lists, as would open access webpages communication diatom species identification and 

ecology (Spaulding, S. A. (2010), Kahlert et al. 2009). A further necessary step are 

intercalibration exercises, workshops and courses where identification to species level 

can be practically compared, discussed and harmonized (Kahlert, M & Albert, R. –L. 

(2005), Polar Marine Diatom Workshop (2014), External Quality Assessment Trials 

Phytoplankton (2014), Kahlert et al. 2016). For new described species, it would be 

very helpful if taxonomic experts on morphological characters would cooperate 

closely with molecular diatom experts to ensure that all relevant characters of a species 

are taken into account, and are communicated to the diatom analysts in need of clear 

practical information about how to separate closely related specie in a light 

microscope. We need a long breath, but also shorter-term solutions for the ongoing 

monitoring. 

 

I think we also need to communicate what we are going to lose if we might rely in the 

future on molecular data only, probably combined even with taxonomy-free 

approaches. For example, there will be no further development of diatom metrics 

based on morphological data, such as using valve deformations as an indicator for 

toxins in the environment (Lavoie et al. 2017). We probably also will get less studies 

which help us to couple the role of diatom nanostructures to diatom ecological 

preferences (Mitchel et al. 2013). Microscopical diatom analysis is also currently used 

in forensic studies, which will not be possible in the same way with molecular data 

(Dagens Nyheter (2017)). We also risk a loss of diatom experts with a fundamental 

ecological knowledge of diatom habitats and ecosystems (DeNicola & Kelly (2014)), 

Traditionally, “green” biologists have performed the microscopical diatom analysis, 

and often the sampling as well. In this way, they knew how to couple diatom taxa list 

results to water quality, having insight into the causes of bad water quality, and 

knowledge on how to improve it. “White” biologists, or technical laboratory assistants 

performing the molecular diatom analysis in the future, have no direct insight into the 

ecosystem. They are neither trained to interpret water quality and the impact of 

stressors on diatom taxa lists, and might thus not be able to communicate the diatom 

results in a similarly effective way as many “green” diatom experts doing today.  
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More, not less, efforts should be taken to communicate that a change in the diatom 

assemblage might reflect a changing ecosystem. A nice example illustrating how a 

diatom index value could be translated into a measure valid for a broad public is the 

RAPPER method, where a  traditional diatom index is directly translated to grades of 

eutrophication, and in turn to the visible algal cover of a stream bed, which has been 

graded by the public as desirable or undesirable (Kelly et al. 2016, Suplee et al. 2009). 

Communicating diatom indices in this way can help the public to understand why 

measures should be taken just because of a diatom index value. There is at least a 

century of experience with diatoms and the species-ecology coupling, and it would be 

a waste of painfully acquired data not to link these two groups of data (Zimmermann 

et al. 2014). Starting from scratch with this coupling just using molecular data does not 

only ignore earlier knowledge, but has also the risk of erroneous ecological 

interpretations: Even closely related species can be found under vastly different 

ecological conditions, and molecular analysis cannot always separate closely related 

species (Poulíčková et al. 2008; Vanelslander et al. 2009, Mahé et al. 2014). 

 

To summarize, we need to work more with the communication and harmonization of 

methods, with diatom taxonomy especially coupled to the needs for monitoring, and 

with the coupling of diatom metrics to ecosystem stressors, functions and services. We 

also need to cooperate more with each other, with molecular experts and 

bioinformaticians, and with policy makers and the public, to develop our knowledge of 

the use of benthic diatoms for environmental assessment, and to communicate how the 

monitoring of diatom methods is relevant to assess the “health of an ecosystem”. We 

“must move forward in a spirit of international collaboration”, as was nicely stated by 

Baird & Hajibabaei (2012). 

 

PS, a warning from the world wide web: Otherwise, there is a risk that people regard 

diatoms as “…it would be near impossible to get anyone to care about an endangered 

microscopic single-celled organism. That's like asking someone to care about an 

endangered sewer bacteria or an endangered dirt fungus. At best it's like yeah who 

cares at worst it's like good effin riddance.” (The WikiAnswers® Community (2017)).  
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Figure 2: Do we already know the role of all those diatom species in the environment to be sure to rely on pure 

molecular? 
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Inleiding 
Het genus Achnanthidium, zoals gedefinieerd door Round & Bukhtiyarova 

(1996), is wijdverspreid in verschillende zoetwatergebieden en omvat twee 

morfologisch te onderscheiden groepen. De A. pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi-

groep wordt gekenmerkt door distale raphe uiteinden die unilateraal afbuigen of 

gehaakt zijn, terwijl de A. minutissimum (Kützing) Czarnecki-groep eenvoudige, 

rechte distale raphe uiteinden heeft (Round & Bukhtiyarova, 1996; Kobayasi, 

1997). De taxonomie en identificaties van Achnanthidium soorten zijn vaak 

problematisch door (1) de kleine valve grootte die de observatie van 

diagnostische morfologische karakteristieken in lichtmicroscopie belemmert, (2) 

het ontbreken van duidelijke morfologische criteria voor soortafbakening in 

zowel LM als SEM, en (3) het beperkte aantal studies met een focus op type 

materiaal (Hlúbiková et al. 2011; Morales et al. 2011). Dit geldt vooral voor A. 

minutissimum, een ‘soort’ die wordt beschouwd als een van de meest algemene 

diatomeeëntaxa ter wereld, voorkomend in alle soorten zoetwater habitats 

(Potapova & Hamilton, 2007).  

 

Krammer & Lange-Bertalot (1991) gaven echter al aan dat A. minutissimum 

diverse morfotypes omvat die vermoedelijk overeenkomen met afzonderlijke 

soorten en Potapova & Hamilton (2007) merkten op dat verschillende 

morfotypes verschillende ecologische voorkeuren hebben. Gedetailleerde studie 

van ultrastructurele variatie in SEM biedt de mogelijkheid om verschillende 

morfotypes te onderscheiden van A. minutissimum s.s. en in de afgelopen jaren 

zijn er reeds verschillende taxa beschreven of herdefinieerd binnen het A. 

minutissimum complex (onder andere Hlúbiková et al. 2011; Kulikovskiy et al. 
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2011; Morales et al. 2011; Novais et al. 2011; Taylor et al. 2011; Van de Vijver 

et al. 2011a, b; Wojtal et al. 2011; Witkowski et al. 2012; Van de Vijver & 

Kopalová, 2014; Novais et al. 2015). 

Hoewel er op GenBank verscheidene Achnanthidium-sequenties (hoofdzakelijk 

van het A. minutissimum complex) beschikbaar zijn, is er momenteel nog geen 

moleculair onderzoek uitgevoerd naar de soortgrenzen binnen Achnanthidium. 

Echter, moleculaire fylogenieën gebaseerd op DNA sequenties van snel 

evoluerende moleculaire merkers zijn zeer bruikbaar voor de ontdekking van 

soorten (bijvoorbeeld Evans et al. 2008; Vanormelingen et al. 2013; Lefevbre & 

Hamilton, 2015) en kunnen een waardevol hulpmiddel zijn voor soortafbakening 

in Achnanthidium. Het gebruik van moleculaire merkers heeft al aangetoond dat 

soortgrenzen die uitsluitend op morfologie zijn gebaseerd onnauwkeurig kunnen 

zijn (Quijano-Scheggia et al. 2009; Trobajo et al. 2009; Moniz et al. 2012). Dit 

wordt soms veroorzaakt door onopgemerkte morfologische variatie binnen een 

soort (Mann 1999). In de meeste gevallen zijn er echter problemen om subtiele 

morfologische discontinuïteiten tussen soorten visueel te herkennen (Amato et al. 

2007) of er is een volledig gebrek aan onderscheidende morfologische karakters 

(Souffreau et al. 2013; Vanormelingen et al. 2013). Onlangs werden soorten 

gedefinieerd als zich afzonderlijk ontwikkelende metapopulation lineages die op 

verschillende momenten tijdens het proces van soortvorming verschillen in 

moleculaire, morfologische, ecologische, reproductieve, fysiologische en 

gedragseigenschappen ontwikkelen, en niet noodzakelijkerwijs in dezelfde 

volgorde (De Queiroz, 2007). In dit opzicht kan het bestaan van duidelijk te 

onderscheiden lineages in moleculaire fylogenieën (d.w.z. clusters van DNA 

sequenties die kleine divergentie vertonen binnen de clusters, voorafgegaan door 

een relatief lange en statistisch sterk ondersteunde tak), een primaire aanduiding 

geven voor de aanwezigheid van verschillende soorten (Vanormelingen et al. 

2013). Wanneer de gekozen moleculaire merkers geen soortresolutie hebben, 

kunnen zij trajecten van soortvorming aanduiden waarin clusters van DNA 

sequenties verschillende nauw verwante, maar aparte soorten omvatten. Dit 

bewijs voor de aanwezigheid van verschillende soorten kan worden versterkt 

door de correlatie tussen verschillende moleculaire merkers en andere 

eigenschappen zoals morfologie en ecologie (Burns et al. 2008; Vanelslander et 

al. 2009). Daarom, behalve voor enkele groepen zoals diatomeeën, worden 

soorten vandaag zelden gedefinieerd op basis van enkel morfologische 

eigenschappen (Leliaert et al. 2014). 

 In deze studie worden verschillende vertegenwoordigers van het A. 

minutissimum-complex uit zoetwater poeltjes en meren in Petuniabukta 

(Spitsbergen, Hoog Arctische Regio) onderzocht d.m.v. morfologische en 

moleculaire technieken. Deze studie is gebaseerd op Pinseel et al. (2017a). 
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Materiaal & Methoden 

Staalname 
Het studiegebied is gelegen in het noordelijke deel van Billefjorden in het 

centrale deel van Spitsbergen, en omvat het Petuniabukta fjordgebied (78°33'-

78°45'N en 16°25'-16°40'E). Meer informatie over het studiegebied kan 

gevonden worden in Pinseel et al. (2014; 2017c). Tijdens de boreale 

zomerseizoenen van 2011 en 2013 werden meer dan 80 stalen van epilithon, 

epipelon en epifyton van de litorale zones van 53 meren en vijvers verzameld. 

Alle stalen voor morfologische analyse werden onmiddellijk gefixeerd met 96% 

ethanol en de stalen voor levende diatomeeën werden donker en koel (< 10° C) 

bewaard, zonder fixatie. 

 

Diatomeeënculturen 

Bij aankomst in het laboratorium werden kleine hoeveelheden van het levend 

materiaal gedurende een week geïncubeerd in WC-medium (Guillard & 

Lorenzen, 1972), zonder aanpassing van pH of toevoeging van vitaminen, bij 4 

°C, 20-30 μmol fotonen m
-2

 s
-1

 licht en een 12:12h licht:donker cyclus. 

Diatomeeëncellen werden onder een stereomicroscoop met behulp van een naald 

en een micropipet geïsoleerd uit het levend materiaal en opgegroeid in WC-

medium bij 18 °C, 20-30 μmol fotonen m
-2

 s
-1

 en een 12:12h licht:donker cyclus. 

In totaal werden 12 monoklonale Achnanthidium culturen opgegroeid. 

 

Morfologische analyse 

Substalen van de gefixeerde stalen werden klaargemaakt voor licht microscopie 

(LM) observatie volgens de methode beschreven in Van der Werff (1955). 

Kleine delen van de stalen werden gereinigd door 37% H2O2 toe te voegen en te 

verwarmen tot 80 °C gedurende ongeveer 1 uur. De reactie werd voltooid door 

toevoeging van KMnO4. Substalen van de monoklonale culturen werden geoogst 

met een micropipet en geoxideerd door toevoeging van 65% salpeterzuur en 

opwarming tot 60 °C gedurende drie dagen. Na de oxidatie werden de gereinigde 

stalen verschillende keren gecentrifugeerd waarna permanente preparaten werden 

gemaakt met Naphrax
®

 als insluitmiddel. Alle preparaten werden onderzocht bij 

1000x vergroting met immersie-olie in een Olympus
®
 BX51 microscoop 

uitgerust met Differentiële Interferentie Contrast (Nomarski) optica. 

Voor scanning elektronenmicroscopie (SEM) werden delen van de geoxideerde 

suspensies gefiltreerd door een 1 μm Isopore™ polycarbonaat membraanfilter 

(Merck Millipore) en vervolgens gedroogd en opgekleefd op een aluminium 

stub. Na bestuiving met een Gold-Palladium-laag van ~10 nm werden de stubs 

bekeken in een ZEISS Ultra SEM-microscoop (Natural History Museum 

London, Verenigd Koninkrijk), een JEOL-JSM71001 (Plantentuin Meise, 

België) en een JEOL-JSM5600LV (Universiteit Gent, België). 
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DNA extractie en sequencing  
Subculturen voor genetische karakterisatie werden geoogst en gecentrifugeerd. 

DNA-extractie werd uitgevoerd met gebruik van de methode van Zwart et al. 

(1998). Standaard PCR-primers en protocollen werden gebruikt om sequenties 

van het chloroplast gen rbcL (Daugbjerg & Anderson, 1997; Jones et al. 2005), 

het D1-D3 gebied van het nucleaire 28S (LSU rDNA) gen (Scholin et al. 1994 , 

Hamsher et al. 2011) en een gedeeltelijke sequentie van het nucleaire 18S (SSU 

rDNA) gen met inbegrip van het V4-gebied (van Hannen et al. 1998; Huss et al. 

1999; Quillou et al. 1999; Moon-Van der Staay et al. 2000) te amplificeren. PCR 

producten werden verstuurd naar MACROGEN, Inc. voor sequencing. 

 

Fylogenetische analyse 

Psammothidium werd gekozen als outgroup voor het A. minutissimum complex 

gebaseerd op Nakov (2014) en Kulikovskiy et al. (2016) en sequenties verkregen 

uit klonale culturen geïdentificeerd als P. abundans (Manguin) Bukhtiyarova & 

Round en P. papilio (D.E.Kellogg, M.Stuiver, T.B.Kellogg en G.H.Denton) 

Kopalová & Van de Vijver, respectievelijk afkomstig van Marion-eiland (Sub-

Antarctica) en Schirmacher Oasis (Continentaal Antarctica). Om de moleculaire 

fylogenie uit te breiden, werden A. minutissimum complex culturen afkomstig 

van Marion-eiland en A. minutissimum complex single cell materiaal uit Ottawa 

(Canada) gesequeneerd en toegevoegd aan de dataset.  Daarnaast werd een reeks 

sequenties, behorende tot het A. minutissimum complex, gedownload van 

GenBank (Bruder & Medlin, 2007; Rimet et al. 2011; Larras et al. 2014; 

Zimmermann et al. 2014; Brinkmann et al. 2015; Keck et al. 2016 en 

Kulikovskiy et al. 2016 en ongepubliceerde data van Nakov et al. en Yamaguchi 

et al.). In totaal werden er data van 46 afzonderlijke culturen of single cells 

gebruikt, resulterend in 36 (rbcL), 20 (28S) en 33 (18S) sequenties.  

 Alle sequenties werden individueel bewerkt en automatisch gealigneerd met 

behulp van het CLUSTAL-W algoritme (Thompson et al. 1994) zoals 

geïmplementeerd in BioEdit 7.2.5 (Hall, 1999). Voor de fylogenetische 

reconstructies van rbcL, 28S en 18S werden respectievelijk 1434, 895 en 1019 

nucleotiden gebruikt. De best fit modellen voor nucleotide substitutie voor elk 

gen werden gekozen in jModelTest2 op basis van het Bayesiaanse 

informatiecriterium (Posada, 2008; Darriba et al. 2012) zoals geïmplementeerd in 

de CIPRES Science Gateway (Miller et al. 2010). Voor elke fylogenetische 

analyse werd het best fit model gekozen dat beschikbaar was in het betreffende 

programma. De datasets van de individuele genen werden geanalyseerd met 

behulp van de maximum likelihood (ML) methode in raxmlGUI (Silvestro & 

Michalak, 2012). Bayesiaanse analyse (BI) werd uitgevoerd in MrBayes v.3.2.4 

(Huelsenbeck & Ronquist, 2001; Ronquist & Huelsenbeck, 2003). Alle loci 

werden geanalyseerd als een enkele partitie. Pinseel et al. (2017a) geeft een meer 

gedetailleerd overzicht van de gebruikte methoden. 
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Resultaten 
 

Morfologische analyse van het natuurlijk materiaal 

Lichtmicroscopische studie van de natuurlijke stalen onthulde een groot aantal 

valven die lijken op A. minutissimum s.s., met lineaire tot lineair-lanceolate valve 

omtrekken en uitgerokken subrostrate, rostrate of subcapitate valve uiteinden. 

Gedetailleerde SEM waarnemingen onthulden kleine ultrastructurele verschillen. 

Twee morfotypes waren het meest abundant: één werd gekenmerkt door lineaire 

tot zwak lineair-lanceolate valve omtrekken, subrostrate valve uiteinden en twee 

(zelden drie) areolae per stria (morfotype 1: MT1) (Fig. 3), terwijl het tweede 

morfotype duidelijkere lineair-lanceolate valve omtrekken had met rostrate, 

occasioneel subcapitate valve uiteinden en meestal drie tot vijf areolae per stria 

(morfotype 2: MT2) (Fig. 4). Naast MT1 en MT2 werden diverse zeer kleine 

(<10 µm) valven met elliptische valve omtrekken en afgeronde valve uiteinden 

waargenomen. Uit de visuele LM- en SEM-analyse was het niet altijd duidelijk 

of deze valven tot kleine exemplaren van MT1 en/of MT2 behoren ofdat zij één 

of meer andere kleinere soorten vertegenwoordigen. 

 

 

Figuur 3: Licht microscopie foto’s van Achnanthidium digitatum (MT1) uit natuurlijk materiaal (Fig. 1a–1d) en 

culturen (Fig. 1e–1h). Schaal: 5 μm. Deze afbeelding is een herwerking van figuren 1, 4, 5, 9, 40, 42, 44 en 47 uit 

Pinseel et al. (2017a). 
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Figuur 4: Licht microscopie foto’s van Achnanthidium minutissimum complex lineage A (MT2) uit natuurlijk 

materiaal (Fig. 2a–2d) en culturen (Fig. 2e–2h). Schaal: 5 μm. Deze afbeelding is een herwerking van figuren 11, 12, 

14 en 16 en supplementaire figuren 3, 8, 1 

 

 

Moleculaire en morfologische analyse van het cultuurmateriaal 

ML- en BI-fylogenetische analyse op de verschillende genen leverden nagenoeg 

identieke resultaten op. In de moleculaire fylogenieën werden verschillende 

lineages gedefinieerd als groepen van sequenties met een klein aantal nucleotide 

substituties, in verhouding tot het grote aantal substituties tussen de groepen. In 

de rbcL dataset werden 11 Achnanthidium lineages (A - K) geïdentificeerd met 

matig tot grote statistische ondersteuning (Fig. 5). Drie van de lineages bevatten 

Arctische Achnanthidium culturen (Fig. 5, lineages A, D en I). In de kleinere 

dataset van 28S werden vier lineages afgebakend, die allemaal overeenkomen 

met de rbcL-fylogenie (data niet getoond). In de 18S dataset werden zes lineages 

afgebakend, waaronder de Arctische lineage I (Fig. 4).  

 

Eén lineage (L) werd vertegenwoordigd door culturen die niet aanwezig waren in 

de rbcL-fylogenie en vijf zuster lineages van de rbcL-dataset werden in één 

lineage in de 18S-fylogenie samengevoegd (Fig. 6, lineages A, B, D, F en G), als 

gevolg van de lage sequentiedivergentie in het 18S gen. 
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Figuur 5: Maximum likelihood fylogenie van het A. minutissimum complex gebaseerd op rbcL sequenties met 

aanduiding van de statistische ondersteuning (ML bootstrap waarden / BI posterior probabilities). Deze afbeelding is 

een herwerking van figuur 17 uit Pinseel et al. (2017a). 
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Figuur 6: Maximum likelihood fylogenie van het A. minutissimum complex gebaseerd op 18S sequenties met 

aanduiding van de statistische ondersteuning (ML bootstrap waarden / BI posterior probabilities). De nummering van 

de lineages volgt de rbcL fylogenie (Figuur 5). Deze afbeelding is een herbewerking van supplementaire figuur 2 uit 

Pinseel et al. (2017a). 
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Morfologische analyse van cultuurmateriaal in LM (Fig. 7) en SEM (Fig. 3–4) 

toonden aan dat twee van de drie Arctische Achnanthidium lineages 

overeenstemmen met MT1 (Fig. 5, lineage I, vier culturen) en MT2 (Fig. 5, 

lineage A, zeven culturen). De derde lineage (Fig. 5, lineage D) werd 

vertegenwoordigd door slechts één cultuur met kleinere valven en een lineair-

elliptische valve omtrek (data niet weergegeven). De andere lineages in de 

fylogenie bestonden uit sequenties van A. minutissimum uit Marion Island (Fig. 

5, lineage G), Canada (Fig. 5, lineage E) of GenBank (Fig. 5, lineages B, C, F, 

H, J, K en L). Verschillende sequenties van GenBank geïdentificeerd als A. 

minutissimum of A. saprophilum (Kobayashi & Mayama) Round & Bukhtiyarova 

behoren tot verschillende lineages in de fylogenieën.  

 

 

Figuur 7: Licht microscopie foto’s van cultuurmateriaal van Achnanthidium digitatum (MT1) (Fig. 5a–5j) en A. 

minutissimum complex lineage A (MT2) (Fig. 5k–5t). Schaal: 10 μm. Deze afbeelding is een herwerking van figuren 

18–37 uit Pinseel et al. (2017a). 
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Achnanthidium digitatum 
Op basis van kleine, maar duidelijke morfologische verschillen, en zijn 

aanwezigheid als een afzonderlijke lineage in de moleculaire fylogenieën van 

alle drie merkers werd lineage I (MT1) beschreven als een soort nieuw voor de 

wetenschap (A. digitatum Pinseel, Vanormelingen, Hamilton & Van de Vijver in 

Pinseel et al. (2017a)). De nieuwe soort verschilt van zijn meeste verwante zuster 

lineage (lineage H) met 35 - 36 bp (2,4 - 2,6%) voor rbcL en 4 - 5 bp (0,8%) 

voor 18S. Achnanthidium digitatum wordt morfologisch gekenmerkt door de 

combinatie van smalle, lineaire tot enigszins lineair-lanceolate valve omtrekken, 

met uitgerokken (zwakke) subrostrate valve uiteinden in de grotere specimens, 

meestal twee (soms drie) areolae per stria en een gewoonlijk klein asymmetrisch 

afgerond centraal gebied met verkorte striae (Fig. 3, 7). De nieuwe soort kan 

gemakkelijk verward worden met andere soorten in het A. minutissimum 

complex, zoals A. sublineare Van de Vijver, Jarlman & Ector, A. strictum 

E.Reichardt en A. lailae Van de Vijver, maar kan onderscheiden worden op basis 

van de valve omtrek, het aantal areolae per striae en de morfologie van het 

centraal gebied. Lineages A (MT2) en D (hierna aangeduid als MT3) hebben 

behoefte aan een meer grondige morfologische en moleculaire analyse, 

aangezien ze sterke morfologische affiniteiten vertonen met verschillende 

soorten in het A. minutissimum complex (MT2, o.a. A. microcephalum Naegeli, 

A. minutissimum s.s., A. neocryptocephalum Novais & Van de Vijver; MT3, o.a. 

kleine valven van grotere soorten zoals A. indistinctum Van de Vijver & 

Kopalová, A. lineare W.Smith, A. minutissimum s.s. and A. sieminskae 

Witkowski, Kulikovskiy & Riaux-Gobin). 

 

Discussie 

In deze studie werd een gedetailleerd overzicht gegeven van de morfologische en 

moleculaire variatie in het A. minutissimum complex in Spitsbergen, waarbij een 

nieuwe soort werd ontdekt. Achnanthidium digitatum heeft een zeer grote 

gelijkenis met de meeste vertegenwoordigers van het A. minutissimum complex 

en is in het verleden vermoedelijk ook als A. minutissimum geïdentificeerd. De 

unieke morfologische karakter combinatie van A. digitatum scheidt de soort van 

andere gevestigde taxa in het A. minutissimum complex met behulp van SEM. In 

LM is een consistente identificatie van A. digitatum echter onuitvoerbaar door 

overlap in valve morfologie. 
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Zowel A. digitatum en A. minutissimum complex lineage A (MT2) werden 

sympatrisch waargenomen in nagenoeg alle (> 80) onderzochte stalen en waren 

bijgevolg een van de meest dominante zoetwater diatomeeën in het studiegebied. 

Vanwege verwarring met kleine vertegenwoordigers van MT2 blijft de distributie 

en abundantie van A. minutissimum complex lineage D (MT3) in het 

studiegebied onduidelijk. Andere populaties van A. digitatum in het 

noordpoolgebied werden nog waargenomen op Ellesmere-eiland, Prins 

Patrickeiland (Antoniades et al. 2008) en Franz Jozef Land (Pla-Rabés et al. 

2016). Dit suggereert dat de soort deel uitmaakt van de circumpolaire arctische 

diatomeeënflora. De identiteit van de andere twee Arctische Achnanthidium taxa 

blijft onduidelijk: MT2 toont nauwe affiniteiten met A. minutissimum s.s., A. 

microcephalum en A. neocryptocephalum, terwijl er slechts één cultuur 

beschikbaar was voor MT3. Meer uitgebreid moleculair onderzoek met 

toevoeging van stammen die ondubbelzinnig geïdentificeerd zijn als A. 

minutissimum s.s. en verwante soorten zou helpen om te bepalen of MT2 en MT3 

conspecifiek zijn met reeds beschreven taxa. De fylogenetische analyse van rbcL 

toonde aan dat verscheidene culturen uit verschillende regio's (Canada, Italië, 

Duitsland en Rusland) waarschijnlijk tot dezelfde lineage als MT2 behoren. Dit 

geeft aan dat de MT2-soort (groep) een wijdere verspreiding buiten de Arctische 

regio vertoont en suggereert dat de lineage in het verleden al eerder 

waargenomen of beschreven zou kunnen zijn.  

 Het is duidelijk dat A. minutissimum een wijdverspreid soortcomplex is dat 

veel gelijkaardige taxa herbergt die in LM nauwelijks of totaal niet betrouwbaar 

kunnen worden onderscheiden. De waarneming dat GenBank sequenties, 

geïdentificeerd als A. minutissimum of A. saprophilum, tot verschillende lineages 

in de fylogenieën behoorden, bevestigt verder dat betrouwbare identificatie 

moeilijk is. Zonder preparaten of culturen die aan deze sequenties gekoppeld 

zijn, is het onmogelijk om hun ware identiteit te bepalen. De moeilijkheid bij 

morfologische identificaties is te wijten aan de grote overlap in morfologische 

eigenschappen die zichtbaar zijn in LM en de morfologische variabiliteit binnen 

soorten. Tenminste een aantal soorten tonen (kleine) ultrastructurele verschillen 

die in SEM herkend kunnen worden. Aangezien er in het verleden echter nog 

geen moleculaire soortafbakening is uitgevoerd op Achnanthidium, is het niet 

duidelijk of alle Achnanthidium-soorten divergente (ultrastructurele) 

morfologieën vertonen of dat een aantal soorten simpelweg niet morfologisch 

onderscheiden kunnen worden door een te beperkt aantal beschikbare 

morfologische eigenschappen (Verbruggen, 2014), zoals waargenomen in 

Hantzschia amphioxys Ehrenberg en Pinnularia borealis Ehrenberg (Souffreau et 

al. 2013; Pinseel et al. 2017b). Bovendien is de mate van intraspecifieke 

morfologische variatie in Achnanthidium weinig bekend. Dit maakt het moeilijk 

om nieuwe populaties op soortniveau te identificeren en voegt een duidelijk 

subjectief aspect toe aan de taxonomie van Achnanthidium: hoeveel 

morfologische verschillen tussen twee populaties zijn er nodig om ze toe te 

wijzen aan verschillende soorten en wat is het niveau van intraspecifieke 

morfologische variatie? 
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Terwijl deze studie aantoonde aan dat kleine morfologische verschillen in 

Achnanthidium overeen (kunnen) komen met de moleculaire soortgrenzen, bleek 

ook dat identificatie van culturen en zeker van individuele valven tot soortniveau 

zeer moeilijk blijft wanneer ze uitsluitend op morfologische kenmerken zijn 

gebaseerd. Moleculaire studies op een groot aantal A. minutissimum populaties 

uit verschillende locaties van over de hele wereld zijn bijgevolg nodig om een 

referentie-DNA databank op te stellen voor soortidentificatie en om de mate van 

intraspecifieke morfologische variatie te onthullen. De toevoeging van DNA-

sequenties aan nieuwe soortbeschrijvingen in het A. minutissimum-complex zal 

de identificatie van soorten in toekomstige DNA-gebaseerde ecologische, 

biogeografische en biomonitoring studies vergemakkelijken (Mann et al. 2010). 

Bovendien hebben moleculaire data het potentieel om de verdere ontdekking van 

soorten in Achnanthidium sterk te vergemakkelijken en te versnellen, omdat ze 

de typische problemen die verband houden met op morfologie gebaseerde 

soortafbakening kunnen omzeilen. Dit impliceert echter dat DNA-sequenties 

moeten worden toegewezen aan momenteel reeds beschreven taxa en aangezien 

er geen DNA-stalen beschikbaar zijn voor de overgrote meerderheid van de 

gevestigde soorten, kan dit alleen worden bereikt door secundaire toewijzing van 

DNA-sequenties uit nieuw verkregen culturen of single cell isolaten aan 

gevestigde type materialen (Lefebvre & Hamilton 2015). Aangezien het 

typemateriaal van verschillende Achnanthidium soorten onlangs opnieuw zijn 

onderzocht (Van de Vijver et al. 2011a, Novais et al. 2015), zijn de meeste 

soorten morfologisch goed gekend, wat de toewijzing van DNA-sequenties aan 

‘oude’ soortnamen in dit genus zou moeten vergemakkelijken.  

Ten laatste, het voorkomen van (pseudo) cryptische soorten is vaak geassocieerd 

met niche-differentiatie (Souffreau et al. 2013), wat belangrijke gevolgen kan 

hebben voor toegepaste wetenschappen, zoals biomonitoring waarin A. 

minutissimum een belangrijk indicator taxon is. Momenteel wordt A. 

minutissimum beschouwd als een zeer algemene indicator met een schijnbaar 

brede ecologische tolerantie. Potapova & Hamilton (2007) hebben echter eerder 

reeds aangetoond dat verschillende Noord-Amerikaanse Achnanthidium 

morfotypes verschillende ecologische voorkeuren vertoonden die nuttig kunnen 

zijn in biomonitoring. 

 

Conclusie 

Om de soorten diversiteit, evolutionaire geschiedenis en geografische 

verspreiding van soorten in het A. minutissimum-complex te onthullen, moet 

verder onderzoek focussen op een uitbreiding van de moleculaire fylogenieën. 

Pas wanneer de soortgrenzen goed begrepen zijn, kan de geografische 

verspreiding en ecologische nichedifferentiatie van verschillende soorten binnen 

het A. minutissimum-complex volledig ontrafeld worden.  
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Inleiding  

Ringtesten (ook wel intercalibration exercises genoemd) zijn een ideaal hulpmiddel 

om enerzijds de vaardigheden en competenties van de analisten te testen en anderzijds 

na te gaan waar pijnpunten liggen die weggewerkt kunnen en moeten worden. Na het 

grote succes van de eerste twee ringtesten enkele jaren geleden (Van de Vijver & Van 

Dam, 2010; Van de Vijver 2013) was het niet meer dan logisch dat de NVKD een 

dergelijke Ringtest opnieuw moest uitvoeren. Omdat uit de eerste ringtest duidelijk 

gebleken was dat de NVKD-leden nood hadden aan bijscholing wanneer het ging om 

moeilijke soortengroepen. Hieruit ontstonden de taxonomische workshops die 

ondertussen een vast onderdeel van onze vereniging geworden zijn en nu overal in het 

buitenland navolging gekregen hebben. In een tweede Ringtest werd getoetst wat de 

impact was van deze workshops (Van de Vijver 2013). Een derde Ringtest moest dan 

eigenlijk de bevestiging brengen dat iedereen op dezelfde lijn zat.   

De opzet van de derde ringtest was dus dubbel. Niet alleen werd aandacht besteed aan 

een aantal soorten die reeds in de workshops werden behandeld, maar daarenboven 

werden ook enkele groepen aangeboden die mogelijk voor verwarring zouden kunnen 

zorgen en waarvoor dan later misschien een workshop nodig zou zijn.  

De voornaamste resultaten van deze ringtest, bereikt na analyse van de tellijsten van de 

verschillende deelnemers, werden voorgesteld op de voorbije NVKD-bijeenkomst in 

Gent. Het nu volgende artikel is een weerslag van deze resultaten.  

 

Materiaal & Methode 

Studiegebied 
Om voor alle deelnemers een zo objectief mogelijke ringtest op te stellen, wordt in een 

Ringtest gekozen voor een drietal monsters die door een onafhankelijk iemand (i.c. 

Bert Pex) worden aangeleverd. De monsters die gebruikt werden in de derde Ringtest 

zijn afkomstig van een biomonitoring onderzoek (2012-2014) in de Nederlandse 

provincie Limburg.  

De monsters werden genomen in de Geleenbeek (gemeente Nagelbeek), de Rode Beek 

(gemeente Mindergangelt) en het Afleidingskanaal van de Smakterveldlossing 

(gemeente Venray). De drie monsters zijn gekenmerkt door een bijna neutrale tot licht 

alkalische pH, een fosfaatgehalte dat varieert tussen 0.16 en 5.83 mg/l en een 

chloridegehalte dat oploopt tot bijna 100 mg/l.  
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Preparatie en preparaatanalyse 

Drie diatomeeënmonsters werden geprepareerd in het algologisch laboratorium van de 

Plantentuin Meise volgens de methode beschreven in Van der Werff (1955). Kleine 

hoeveelheden van het materiaal werden schoongemaakt met behulp van 37% H2O2 en 

gedurende 1 uur opgewarmd tot 80°C waarna de reactie werd beëindigd met behulp 

van verzadigd KMnO4. Na de oxydatie werden de gereinigde monsters verschillende 

malen gewassen met gedistilleerd water en vervolgens werden permanente preparaten 

gemaakt met Naphrax als insluitmiddel. 

 

Van elk monster werd een preparaat verzonden naar de deelnemers die zich hadden 

aangemeld voor deze studie. Telkens werd gevraagd om exact 400 schaaltjes te 

analyseren en als eindresultaat een lijst met soorten en aantallen door te sturen, samen 

met een lijst van de gebruikte determinatiewerken. Als controle van de determinaties 

werden verschillende soorten meer in detail bekeken. Daarvoor werd alle beschikbare 

literatuur gebruikt, zowel monografiën en overzichtswerken als losse publicaties.  

 

Data-verwerking 

De resultaten van de tellingen werden op met elkaar vergeleken op basis van een 

similariteitsanalyse en een multivariate analyse. Als similariteitsindex werd gebruikt 

gemaakt van de Sørensen Community Index (1948). Dit is een binaire index die enkel 

gebruik maakt van de aan/afwezigheid van een soort en dit op basis van de volgende 

formule: 2a/(2a+b+c) waarbij b en c het aantal unieke soorten zijn in de twee te 

vergelijken tellingen en a het aantal gemeenschappelijke soorten voorstelt. Per monster 

werd op die manier een similariteitsmatrix berekend.  

Om ook het effect van de aantallen per soort in de analyse te betrekken, werd een 

Correspondence Analysis uitgevoerd met behulp van het statistische programma 

Canoco versie 4.0 (ter Braak & Smilauer 1998). Op die manier kon ook nagegaan 

worden welke soorten verantwoordelijk waren voor de variatie in de resultaten.  

Tenslotte werd het effect van het identificatie-succes nagegaan op de berekening van 

de waterkwaliteit. Daarvoor werden de gewogen gemiddeldes van de Van Dam scores 

(Van Dam et al. 1994) per monsters berekend voor elke deelnemer voor de volgende 

parameters: pH, saprobie en trofische toestand.  

 

Resultaten en Discussie 

Soortensamenstelling en similariteitsanalyse 

Alle resultaten die werden ingestuurd, werden vertrouwelijk behandeld en de 

deelnemers zijn in willekeurige volgorde in de analyse toegevoegd. 

De richtlijnen die we voor de eerste twee Ringtesten instelden, werden goed gevolgd.  

Dat betekent dat iedereen exact 400 schaaltjes heeft geteld in de monsters. Slechts één 

deelnemer had 2 preparaten geteld i.p.v. 3. Twee deelnemers hadden samen de 

preparaten geteld wat eigenlijk niet de bedoeling is. Op die manier gaat een deel van 

de opzet van dergelijke Ringtesten verloren.  
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Nert als bij de vorige ringtest, zijn er weinig verschillen in het aantal en de kwaliteit 

van de gebruikte determinatiewerken. Bijna iedereen maakte gebruik van de 

cursusnota’s van de voorbije workshops. Naast de klassieke Susswasserflora 

(Krammer & Lange-Bertalot 1986-1991), gebruikten bijna alle deelnemers het boek 

van Hoffman et al. (2011) dat de diatomeeënflora van Midden-Europa behandelt. Het 

is een goed overzichtswerk maar toch ontbreken bepaalde belangrijke soorten die dan 

niet gevonden worden in de tellingen. Vooral bij de kleinere naviculoide soorten, durft 

er wel al eens een soortje buiten het aandachtsveld vallen. Een deel van de problemen 

is opgevangen in de nieuwste (Engelstalige) versie die dit jaar verschenen is 

(Cantonati et al. 2017). Ook de reeks Diatoms of Europe (Krammer 2000, 2002, 2003, 

Lange-Bertalot 2001, Lange-Bertalot et al. 2012, Levkov 2009) werd door bijna 

iedereen opgegeven voor deze ringtest. Verschillende deelnemers maakten ook 

gebruik van losse papers gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Dit is een 

moeilijk punt omdat het voor analisten niet altijd mogelijk is om de nieuwste literatuur 

snel op te volgen. Dit zal een aandachtspunt moeten worden voor de komende jaren. 

Uiteraard trachten we door middel van de workshops deze informatie zo snel mogelijk 

bij de NVKD-leden te krijgen.  

 

In totaal werden 339 taxa (inclusief soorten, variëten en ondersoorten) gevonden door 

de deelnemers. Honderdzestig taxa (47%) kwamen slechts eenmaal voor in de 

tellingen. Daarvan werden er 82 taxa (24%) gevonden met slechts 1 schaaltje. 

Honderdnegenentachtig taxa (55%) hadden minder dan 3 schaaltjes in de gezamelijke 

lijsten en slechts 87 taxa (26%) hadden een totale abundantie van meer dan 1 %. Meer 

dan 66% van de getelde schaaltjes behoorden tot slechts 20 taxa. Deze getallen komen 

grossomodo overeen met wat tijdens de tweede Ringtest werd waargenomen.  

De belangrijkste taxa waren Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki s.l. 

(9.6%), Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing (5.9%), Achnanthidium jackii 

(5.8%), Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow (5.0%), Planothidium frequentissimum 

(Lange-Bertalot) Lange-Bertalot (4.8%), Cocconeis placentula s.l. Ehrenberg (4.4%) 

en Planothidium lanceolatum (Brébisson) Lange-Bertalot (3.7%).   
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Het aantal soorten per monster varieerde sterk tussen de verschillende deelnemers 

(monster 1: 36-53; monster 2: 56-86; monster 3: 36-57) (Figuur 8). Deze grote variatie 

heeft uiteraard ook zijn weerslag op de onderlinge vergelijking tussen de deelnemers. 

Analyse van de resultaten leert ons dat wat monster 1 en 2 betreft, de resultaten 

redelijk met elkaar overeenstemmen. Het is duidelijk dat het gebruik van dezelfde, 

uitgebreide, determinatiewerken een positief effect hebben op de gelijkluidendheid van 

de resultaten. De analyse van monster 3 toont evenwel een ander verhaal  (Tabel 1).  

Tabel 1: Resultaten (monster 11) van de similariteitsanalyse tussen de verschillende deelnemers aan de ringtest 

gebaseerd op de Sørensen similariteitsindex. 

 A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11 H11 I11 

A11 1         

B11 0,68 1        

C11 0,56 0,56 1       

D11 0,61 0,57 0,56 1      

E11 0,66 0,55 0,57 0,6 1     

F11 0,58 0,55 0,53 0,51 0,5 1    

G11 0,58 0,52 0,55 0,56 0,55 0,52 1   

H11 0,47 0,37 0,41 0,44 0,48 0,48 0,48 1  

I11 0,5 0,55 0,58 0,59 0,52 0,47 0,56 0,43 1 

          

Gemiddelde 0,58 0,52 0,54 0,55 0,51 0,52 0,48 0,51 0,53 

Figuur 8: Aantal soorten per monster (monsters van links naar rechts 1-2-3). Elk punt stelt een 

telling voor. Gemiddelde geplot op de gegevens. 
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Het is duidelijk dat twee analyses zich duidelijk afscheiden van de andere tellingen. 

Dit hoeft uiteraard niet te wijzen op determinatiefouten maar eerder op verschillen in 

taxonomische nauwkeurigheid en het gebruik of de afwezigheid van bepaalde 

determinatiewerken. Deze verschillen worden nog duidelijker in het CA-diagram 

(Figuur 9). Hoe dichter de bepaalde deelmonsters bij elkaar liggen, des te groter zijn 

de gelijkenissen tussen de deelmonsters. Zo blijken de resultaten van de deelnemers B 

en E bij de drie monsters dichter bij elkaar te liggen, terwijl ze duidelijk verschillen 

van de andere deelnemers. Dit is vooral het geval voor monster 3, in mindere mate 

voor de andere twee monsters. Monsters 1 en 2 sluiten sterker op elkaar aan dan 

monster 3 (Afleidingskanaal) dat duidelijk verschillend is van de andere twee 

monsters.  

 

Figuur 9: CA-diagram van de verschillende monsters en de deeltellingen. 

 

 

  

Monster 1 

Monster 2 



 

Diatomededelingen 41, 2017 

43 
 

Probleemsoorten/complexen 

Uit de analyse van de tellingen 

komen naast kleinere 

determinatiefouten zoals het 

verschil tussen Encyonema 

silesiacum (Bleisch) D.G.Mann en 

E. ventricosum (C.Agardh) 

Grunow, toch ook enkele duidelijke 

probleemsoorten/complexen naar 

voor die verantwoordelijk zijn voor 

een groot deel van de verschillen 

tussen de deelnemers. Het verschil 

tussen beide Encyonema-soorten 

blijft een probleem. Ook bij de 

tweede Ringtest, was deze 

opmerking reeds prominent 

aanwezig. Beide Encyonema-

soorten verschillen duidelijk van 

elkaar door de aanwezigheid van de 

vergrote en uitstekende uiteinden 

die aanwezig zijn bij ventricosum afwezig maar bij silesiacum ontbreken (Figuur 10).  

 

De voornaamste problemen schuilen in de determinatie van bepaalde Navicula-

soorten, het Cocconeis placentula-complex, het Gomphonema parvulum-exilissimum-

complex, Achnanthidium minutissimum en een betere uitsplitsing van bepaalde 

Nitzschia-soorten. Sommige van deze soorten werden reeds eerder behandeld in een 

taxonomische workshop (A. minutissimum) maar blijken toch nog voor problemen te 

zorgen. Vermits deze workshops nooit alles (kunnen) behandelen dat over deze 

moeilijke groepen te vertellen valt, hebben bepaalde deelnemers mogelijk de reflex om 

afwijkende vormen toch in één van de behandelde soorten te duwen. Dat daarbij de 

morfologische grenzen van de soorten soms lichtjes tot vrij sterk ‘aangepast’ worden, 

lijkt voor de meesten dan maar bijzaak. Bovendien zijn bijna 10 jaar verlopen sinds de 

eerste workshop (over A. minutissimum), een periode waarin een groot aantal nieuwe 

Achnanthidium soorten werd beschreven. Een nieuwe workshop over deze moeilijke 

groep lijkt dan ook geen overbodige luxe en staat gepland voor 2018.  

 

  

A 

B 

Figuur 10: Encyonema ventricosum (A) en E. silesiacum (B). 

(Maatstreepje = 10 µm). 
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1. Navicula escambia-complex (Figuur 11) 

Navicula escambia (Patrick) Metzeltin & Lange-Bertalot is niet de meest 

voorkomende soort in de tellingen in deze Ringtest maar het is duidelijk dat de soort 

bij de meeste deelnemers toch voor enige verwarring gezorgd heeft. De soort kan 

verward worden met twee andere Navicula soorten die zeer grof-geäreoleerde striae 

bezitten: N. schroeteri Meister en N. simulata Manguin. Van de Vijver & Lange-

Bertalot (2009) behandelen uitgebreid het verschil tussen deze drie soorten. De drie 

soorten kunnen makkelijk onderscheiden worden op basis van de afmetingen van de 

schaaltjes. Navicula schroeteri is de grootste soort met een breedte die schommelt 

tussen 9 en 12 µm en maar 11-12 striae in 10 µm. Navicula escambia daarentegen 

heeft een maximale breedte van 9.1 µm en 12-14 striae in 10 µm terwijl N. simulata 

14-17 in 10 µm telt bij een breedte range tussen 6-7.5 µm. De schaaltjes in de Ringtest 

hadden een gemiddelde breedte van 7.2 µm en 13 striae in 10 µm, wat hen duidelijk 

plaatst in N. escambia.  

Figuur 11: Navicula escambia (72-80), N. schroeterae (81-82) en N. simulata (83-86) 

(maatstrepen LM = 10 µm). Figuur uit Van de Vijver & Lange-Bertalot (2009). 
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2. Gomphonema parvulum  (Figuur 12) 

Net als in Ringtest 2, was Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing één van de 

moeilijke soorten in de meeste monsters. Deze soort is immers alomtegenwoordig en 

zolang niemand echt weet hoe het type van de soort eruit ziet, blijft het gokken wat 

Kützing in 1844 bedoelde toen hij Sphenella parvula beschreef. Vooral de opsplitsing 

tussen de variëteiten parvulum en saprophilum en de verwarring met G. exilissimum 

zorgt voor verwarring omdat iedereen die soorten vaak in zijn tellingen vindt en 

belangrijke indicatoren zijn van al dan niet organische vervuiling. In de ringtest 

werden verschillende namen gebruikt voor dezelfde schaaltjes: G. exilissimum, G. 

parvulum f. parvulum, G. parvulum f. saprophilum en G. parvulum-complex. 

Gomphonema exilissimum typisch voor meer oligotroof-mesotroof water, kan 

makkelijk onderscheiden worden door zijn slanker uitzicht en geringere breedte in 

vergelijking met G. parvulum. Deze soort werd in monster 3 af en toe aangetroffen en 

met zekerheid geïdentificeerd. Het verschil tussen de formas parvulum en saprophilum 

is subtiel maar toch belangrijk om te maken omdat ze ecologisch duidelijk verschillen. 

De forma saprophilum heeft een hoger indicatiegetal voor saprobie en trofie en wijst 

dus op een hogere vervuiling. De forma parvulum heeft een lagere schaaltjesbreedte 

(5-6.5 µm) dan de forma saprophilum (6-8 µm). Het grootste gedeelte van de 

schaaltjes in de ringtest hadden een breedte die schommelde tussen 5.5 en 6.1 µm 

waardoor ze als forma parvulum moeten geïdentificeerd worden. Op figuur 5 is 

duidelijk te zien dat de eerste twee schaaltjes veel slanker ogen door, voor een zelfde 

breedte, een grote lengte. Deze schaaltjes kunnen als G. exilissimum geïdentificeerd 

worden terwijl de anderen een meer gedrongen vorm vertonen, die mooi aansluit bij G. 

parvulum.  

 

Figuur 12: Gomphonema parvulum¬-complex in monster 3 met een aanduiding van de breedte.  (maatstreepje = 10 

µm). 
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3. Achnanthidium jackii Rabenhorst (Figuur 13) 

Ondanks de eerste workshop die uitvoering de moeilijke groep van Achnanthidium 

minutissimum behandelde, blijft deze groep voor moeilijkheden zorgen. Niet ten 

onrechte. De laatste 10 jaar is er een overvloed aan nieuwe soorten beschreven, 

waarvan er veel ook in ons gebied voorkomen. Dat betekent dat alle informatie die we 

tot nu tot onze beschikking hadden, eigenlijk verouderd zijn. Voor een correcte 

identificatie van deze vormen, zijn we dus nu nog steeds verplicht om ze min of meer 

te force-fitten in de ons algemeen bekende soorten.  En dat leidt tot problemen. Voeg 

daar nog bij dat er nog regelmatig onbekende soorten gevonden worden die vroeger als 

Achnanthes minustissima werden geïdentificeerd maar die nu, door een betere kennis 

van A. minutissima als apart moeten beschouwd worden. Eén van deze vormen was 

aanwezig in de ringtest-monsters en zorgde voor enige verwarring. Twee deelnemers 

(waaronder ikzelf) hebben de meeste schaaltjes in monster 3 als A. jackii Rabenhorst 

geïdentificeerd terwijl de andere deelnemers de schaaltjes bij Achnanthidium 

minutissimum rekenden. Recent werd het typemateriaal van A. minutissimum s.s. 

geanalyseerd en geïllustreerd (Novais et al. 2015). Daaruit blijkt duidelijk dat A. 

minutissimum geen goed ontwikkelde fascia heeft terwijl dit bij A. jackii wel het geval 

is. Bij de schaaltjes in monster 3 werd een duidelijke fascia waargenomen (Figuur 13). 

Toch is ook deze identificatie niet volledig correct. Achnanthidium jackii heeft een 

breedte tussen 2.2 en 3.4 µm terwijl de waargenomen schaaltjes in monster 3 variëren 

tussen 3.2 en 3.8 µm, dus iets te breed. Een tweede optie is Achnanthidium 

neocryptocephalum (Grunow in Van Heurck) Novais & Van de Vijver die ook een 

fascia vertoont en die een breedte heeft van 2.9-4.4 µm. Het is evenwel niet duidelijk 

wat de band is tussen A. jackii en A. neocryptocephalum (Novais et al. 2015). Mogelijk 

zijn beide soorten conspecifiek. Dat zal in een taxonomisch onderzoek van het type 

van A. jackii duidelijk moeten worden. Meer informatie zal verstrekt worden tijdens 

een nieuwe taxonomische workshop die bij de volgende NVKD-bijeenkomst in 2018 

zal georganiseerd worden.  

 

Figuur 13: Achnanthidium jackii (maatstreepje = 10 µm) 

 

 

4. Cocconeis placentula (Figuur 14) 

Cocconeis placentula s.l. is een typische epifytische diatomee die vooral domineert 

wanneer het monster genomen is van submerse rietstengels of andere helofyten. De 

raphe-schaaltjes van deze soort zijn eigenlijk haast niet uit elkaar te houden en worden 

doorgaans als C. placentula s.l. geteld. De rapheloze schaaltjes daarentegen vertonen 
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wel een soort-specifieke tekening die mits wat oefening, in de meeste gevallen te 

onderscheiden zijn. Er bestaat evenwel wat controverse over de afbakening van de 

soorten. Toch is het van belang om de verschillende variëteiten uit elkaar te houden 

omdat ze een verschillende waterkwaliteit reflecteren. Cocconeis (placentula var.) 

euglypta komt voor in sterker belast water dan C. (placentula var.) lineata en C. 

placentula s.s. Omdat deze soorten vaak onze tellingen domineren, is een juiste 

identificatie van enig belang. Een belangrijk onderscheid tussen de drie variëteiten ligt 

in het aantal rijen areolen op de rapheloze schaaltjes. Bij Cocconeis placentula s.s. zijn 

de rijen areolen duidelijk van elkaar gescheiden, wat mooi te zien is op de bovenste rij 

in figuur 8. Cocconeis lineata heeft minstens 7 rijen areolae waardoor die ook veel 

dichter bij elkaar zijn geplaatst met in de axiale zone een lanceolate zone. Cocconeis 

euglypta tenslotte heeft 3-6 rijen van transapicaal verlengde (en in LM dus als 

streepjes uitziende) areolae.  

 

Figuur 14: Cocconeis placentula s.l. (maatstreepje LM = 10 µm). De bovenste rij stelt Cocconeis placentula s.s. voor, de 

middelste rij is Cocconeis lineata en de onderste rij stelt Cocconeis euglypta voor.  
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5. Nitzschia minuta Bleisch (Figuur 15) 

Nitzschia palea (Kützing) W.Smith is hoogstwaarschijnlijk één van de meest variabele 

soorten. Moleculair onderzoek heeft echter uitgewezen dat het bij al die verschillende 

vormen niet gaat om verschillende soorten, maar daadwerkelijk om een grote 

morfologische vormenrijkdom (Trobajo et al. 2009). Toch zijn er in het verleden 

verschillende soorten gelumpd met N. palea die misschien beter toch weer afgesplitst 

worden. Één van die soorten is Nitzschia minuta, die door Krammer & Lange-Bertalot 

(1988) als synoniem van N. palea beschouwd wordt (zie Tafel 59, figs 13-15). Tijdens 

de Ringtest werden verschillende schaaltjes aangetroffen met een breedte van 4-5 µm 

en 32-35 striae. Vaak worden wat bredere schaaltjes aangetroffen die sterk lijken op N. 

palea maar door hun striae en breedte niet helemaal passen in N. palea of N. 

intermedia Hantzsch. Maar deze schaaltjes zijn dus wat breder (N. palea 3.3-4.9 µm) 

en hebben duidelijk in LM zichtbare striae (N. palea 37-44 in 10 µm) in vergelijking 

met N. palea. Nitzschia intermedia is nog breder (4-7 µm) en heeft minder striae (20-

33 in 10 µm). Daarom lijkt een identificatie als N. minuta een betere oplossing.  

 

Figuur 15: Nitzschia minuta (maatstreepje LM = 10 µm) 

 

 

  



 

Diatomededelingen 41, 2017 

49 
 

Gevolgen voor de berekening van de waterkwaliteit 

De hamvraag blijft natuurlijk of de verschillen in de determinaties gevolgen hebben 

voor de berekening van de waterkwaliteit. Daarvoor werden drie ecologische 

indicatoren berekend uit Van Dam et al. (1994): saprobie, trofie en pH. Voor de 

berekening van de pH is er eigenlijk weinig tot absoluut geen verschil te merken.  De 

tellingen van bijna alle deelnemers geven aan dat monsters 1 & 2 eerder alkalifiel te 

noemen zijn, terwijl monster 3 unaniem circumneutraal is (niet weergegeven in een 

figuur). Meer variatie is te vinden in de resultaten voor saprobie (figuur 16) en 

trofische toestand (figuur 17). De saprobie-waarden in monster 1 variëren nauwelijks 

en schommelt rond de 2.7. Ook monster 2 vertoont niet veel variatie (2.7-2.9). Wat 

monster 3 betreft, is er wel een duidelijk onderscheid te noteren tussen enerzijds 

deelnemers B & E (saprobie 1.7) en de andere deelnemers (saprobie 2.1-2.3). De reden 

ligt uiteraard in het onderscheid dat gemaakt werd tussen A. minutissimum 

(indicatorwaarde 2 voor saprobie)  en A. jackii (waarde 1). Er zijn wel grote 

verschillen op te tekenen voor wat betreft de trofische toestand van de monsters 

(Figuur 10). Terwijl voor de monsters 1 en 2 de verschillen nog beperkt zijn, bleken 

voor monster 3 er toch grote verschillen te bestaan. De gereconstrueerde trofiegraad 

varieerde tussen 3.56 en 4.43 wat neerkomt op bijna een volledige eenheid verschil 

tussen de laagste en hoogste waarden. Een juiste taxonomie is dus zeker van belang! 

 

Figuur 16: Berekende saprobie-waarden voor de verschillende monsters gebaseerd op Van Dam et al. (1994) 

(monsters van links naar rechts: 1-2-3). Elk punt stelt een telling voor. 
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Figuur 17: Berekende trofie-waarden voor de verschillende monsters gebaseerd op Van Dam et al. (1994) (monsters 

van links naar rechts: 1-2-3). Elk punt stelt een telling voor. 

 

 

Conclusie 
De ringtest heeft duidelijk aangetoond dat er voor verschillende diatomeeën-

complexen nog steeds grote verwarring bestaat en dat er vrij vaak fouten kunnen 

voorkomen in de tellijsten. Het nauwkeuriger observeren van schaaltjes is een eerste 

vereiste om tot een juiste identificatie te komen. Daardoor verloopt het analyseproces 

trager en kunnen er minder monsters per dag geanalyseerd worden. Maar dat mag niet 

ten koste gaan van de nauwkeurigheid. Diatomeeën zijn een zeer krachtige bio-

indicator maar moeten wel correct toegepast worden.  

Wat ook opviel is dat als er informatie wordt aangeboden op een voor analysten 

makkelijk toegankelijke manier (Diatomededelingen, cursusnota’s), deze wel gebruitk 

worden maar waarschijnlijk niet voldoende kritisch. Dat is spijtig want we doen ons 

best om zoveel mogelijk informatie die nuttig kan zijn voor de routine analyse van 

monsters beschikbaar te maken.  

Deze ringtest heeft opnieuw een aantal moeilijkheden aan het licht gebracht waarvoor 

dringend bijscholing is vereist. Het is duidelijk dat deze problemen niet helemaal 

mogen geminimaliseerd worden omdat duidelijk kon worden aangetoond dat een 

onnauwkeurige determinatie kan leiden tot bepalende verschillen in de resultaten van 

de waterkwaliteitsberekening, vooral wat de trofische conditie van de monsters betreft.  

 

Dankwoord 
De auteur wenst in de eerste plaats alle deelnemers bedanken die hebben meegewerkt 

aan deze ringtest. Bert Pex wordt heel hartelijk bedankt om drie interessante monsters 

ter beschikking te stellen voor deze Ringtest. Myriam de Haan verrichte alle 

preparaties.  
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Inleiding 

De eerste auteur maakte als student biologie aan de Universiteit van Amsterdam 

kennis met de emeritus-hoogleraar Jacob Heimans, die daar regelmatig zijn oude 

algenmonsters uit de Oisterwijkse vennen kwam koesteren. Toen de eerste auteur 

enkele jaren later als hydrobioloog ging werken, kon hij meteen dankbaar gebruik 

maken van die monsters, waarmee voor het eerst de diepgaande invloed van verzuring 

op Nederlandse wateren werd aangetoond. Dat was ook het begin van zijn 

betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de Brabantse vennen, zoals die in dit artikel 

worden geschetst. 

 

Met de soortensamenstelling van kiezelwieren (zie kader) uit oude monsters is het 

mogelijk om de milieuomstandigheden in het verleden te ‘reconstrueren’. Daarvoor is 

hier gebruik gemaakt van de oude monsters van Heimans en anderen. In de zomer van 

2015 werden in alle 30 vennen van Figuur 1 uit Van Dam (eerste artikel dit nummer) 

opnieuw monsters van kiezelwieren (zie kader) genomen. Op die manier is het 

mogelijk om de ontwikkelingen in de tijd te volgen en het effect van vermindering van 

de verzuring en beheermaatregelen aan te geven. 

 

Verzamelen van de gegevens 

Bij de bemonstering in 2015 een planktonnet gebruikt, dat in het water werd geworpen 

en daarna losjes over de bodem en door waterplanten naar de kant werd getrokken. 

Voor deze bemonsteringsmethode is gekozen, omdat er uit 21 vennen nog netmonsters 

uit de periode 1916 – 1925 beschikbaar waren (Heimans, 1925). Voor zover de 

monsters al niet eerder door ons zijn bekeken (Van Dam & Kooyman-van Blokland 

1978 ) werden ze opgevraagd uit Naturalis. Verder zijn voornamelijk netmonsters uit 

de jaren zeventig gebruikt (Coesel et al., 1978). Totaal zijn 92 netmonsters onderzocht. 

Daarnaast zijn nog 73 monsters van aangroeisel van water- en oeverplanten bestudeerd 

die in het kader van diverse venherstelprojecten voornamelijk in de periode 2001 – 

2014 zijn genomen. Volgens standaardmethoden zijn preparaten vervaardigd, waarin 

kiezelwieren werden gedetermineerd en geteld. Ook is soms de presentie van soorten 

buiten de tellingen nog genoteerd. Zie Van Dam et al. (2017) voor details.  

De gegevens zijn ingedeeld in de perioden 1900 – ’49, 1970 – ’79 en 2010 – ’15. De 

vennen zijn naar hun mate van buffering onderverdeeld in de typen van Van Dam (dit 

nummer, artikel chemische trends).  

mailto:herman.vandam@waternatuur.nl


 

Diatomededelingen 41, 2017 

53 
 

Kwaliteitsindicaties (zeldzame soorten) 

Voor de natuurkwaliteit is het aantal zeldzame soorten per ven per periode gebruikt. In 

de Limnodata Neerlandica (STOWA, 2001; thans afgesloten) waren in 2009 resultaten 

van 12.413 kiezelwiermonsters (441.243 records) opgenomen. Soorten die daarin in 1 

-15 monsters uit Nederland voorkomen kunnen zeer zeldzaam worden genoemd, die 

uit 16 – 150 monsters zeldzaam en uit 151 – 1500 monsters tamelijk zeldzaam. Voor 

waarnemingen na 2009 zijn door ons aan de soorten op grond van eigen expertise en 

ervaring zeldzaamheidsklassen toegekend. 

 

In totaal zijn in de 165 monsters 552 taxa (‘soorten’) aangetroffen, waarvan 462 in de 

tellingen (Tabel 2). Dit is zeer veel in vergelijking met andere vennengebieden, zoals 

de 196 taxa uit 221 monsters van 18 Drentse vennen uit de periode 1924 – 2011 (Van 

Dam et al., 2013). Dit komt vooral door de grote variatie in de chemische 

samenstelling van het water. Ongeveer de helft van alle aangetroffen soorten is meer 

of minder zeldzaam in Nederland. Dit zijn vooral soorten uit schone, voedselarme tot 

matig voedselrijke, zure tot alkalische wateren. Veel van deze soorten zijn in de Alpen 

en de Scandinavische gebergten algemeen. Dit maakt de bestudeerde vennen tot een 

zeer bijzonder gebied, te meer omdat er tien nog niet eerder in Nederland gevonden 

soorten zijn aangetroffen, vooral in de oudste monsters. Ook dit zijn soorten uit schone 

bergwateren. 

 

Figuur 18: Kiezelwieren onder het microscoop (Haeckel 1899-1904) 

Kiezelwieren of diatomeeën zijn 

eencellige algen. Ze kunnen zich massaal 

ontwikkelen, vooral in het voorjaar, 

wanneer ze vaak een bruingele laag op 

waterplanten vormen. De afzonderlijke 

cellen zijn slechts met het microscoop 

zichtbaar. De meeste soorten leven op de 

bodem of aangehecht aan water- en 

oeverplanten en tussen (veen)mossen. De 

verkiezelde celwand heeft vaak fraaie 

vormen en structuren, waaraan de soorten 

herkenbaar zijn (Figuur 18). Van Dam 

(2010) geeft algemene informatie over 

deze algengroep. 

In de Nederlandse wateren komen in 

allerlei watertypen ongeveer 2000 soorten 

kiezelwieren voor. Veel soorten zijn 

karakteristiek voor zure en zwak 

gebufferde vennen. Kiezelwieren zijn 

goede milieu-indicatoren, vooral voor 

zuurgraad en voedselrijkdom. Ze hebben 

dan ook een belangrijke rol gespeeld bij 

het vaststellen van de invloed van zure 

regen op vennen en meren (Van Dam 

1987, Battarbee e.a. 2010). 
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Tabel 2: Aantallen soorten kiezelwieren 

 
 

In de ongebufferde vennen is het aantal zeldzame soorten door de jaren heen relatief 

gering, maar constant (fig. 19). In de zeer zwak gebufferde vennen is het aantal 

zeldzame soorten hoger, maar er is een daling tussen de twee eerste perioden 

(verzuring), die zich niet voortzet. Waarschijnlijk is dat het gevolg van de 

herstelmaatregelen die in de meeste van deze vennen zijn uitgevoerd. De groep van 

zwak gebufferde vennen omvat het Rietven en het Belversven. In het eerste ven (geen 

ingrijpende herstelmaatregelen) is er een continue afname van het aantal zeldzame 

soorten, in het herstelde Belversven is er een afname tot de jaren zeventig en een 

stijging in de jaren daarna. In het matig gebufferde (en geëutrofieerde) Groot Kolkven 

is er in de laatste decennia een zeer sterke afname. Door de inlaat van gebufferd water 

in het Galgeven is het aantal zeldzame soorten hier sterk toegenomen. 

 

Algemene soorten en ecologische groepen 

De soorten die in de vennen voorkomen zijn ingedeeld in ecologische groepen 

(aangepast naar Van Dam & Arts (1993). De verzuringsindicator (Eunotia exigua) 

komt vooral voor in verzuurde vennen, de triviale soorten uit zuur water zijn algemeen 

in zure wateren. De doelsoorten zijn soorten uit (zeer) zwak gebufferde wateren. Hoe 

meer soorten uit deze doelgroep aanwezig zijn, hoe beter de venkwaliteit. Daarnaast 

zijn er nog soorten uit geëutrofieerde zure wateren en soorten uit neutrale tot 

alkalische voedselrijke en/of organisch vervuilde wateren. De ubiquist Achnanthidium 

minutissimum komt in allerlei watertypen voor.  

  

zeldzaamheidsklasse in telling alleen buiten telling totaal

tamelijk zeldzaam 52 12 64

zeldzaam 42 9 51

zeer zeldzaam 126 39 165

alle zeldzame soorten 220 60 280

(zeer) algemene soorten 242 30 272

alle soorten 462 90 552

Figuur 19: Het aantal zeldzame soorten per ventype per periode in netmonsters van 21 vennen. Tussen 

haakjes het aantal vennen. GKO=Groot Kolkven, GAL=Galgeven. 
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NETMONSTERS 

De meest voorkomende soorten zijn vermeld in Tabel 3 en de veranderingen van de 

ecologische groepen per ventype zijn weergegeven in figuur 20. 

Binnen ongebufferde vennen zijn er grote verschuivingen tussen de verschillende 

perioden. Het meest opvallend is de enorme toename van de verzuringsindicator in de 

loop van de 20
e
 eeuw en de sterke afname daarvan na 1980, wat ongetwijfeld een 

gevolg is van de afname van de verzuring door atmosferische depositie. In de laatste 

paar jaren is de hoeveelheid van de gewone soorten uit zuur water weer ongeveer terug 

op het niveau van een eeuw geleden, maar er zijn wel verschillen in de 

soortensamenstelling opgemerkt. De doelsoorten zijn gedeeltelijk vervangen door 

soorten uit geëutrofieerd, zuur water. 

 

 

Ecologische groep van 1900 1970 2010 1900

Soort tot 1949 1979 2015 2015

Verzuringsindicatoren 1 33 1 12

Eunotia exigua ● ● ● 12

Triviale soorten uit zuur water 30 15 22 22

Eunotia incisa ● ● ● 3

E. paludosa ● ● ● 1

E. rhomboidea ● ● ● 2

E. veneris ● ● ● 2

Frustulia crassinervia ● ● ● 1

F. saxonica ● ● ● 6

Tabellaria quadriseptata ● ● ● 3

overige soorten ● ● ● 5

Doelsoorten 34 19 37 30

Achnanthes minutissima var. inconspicua ● 1

Achnanthidium caledonicum ● ● ● 2

Brachysira garrensis ● ● ● 1

Encyonopsis neerlandica ● ● ● 1

E. subminuta ● ● ● 4

Oxyneis binalis var. elliptica ● ● ● 1

Pseudostaurosira trainorii ● ● ● 2

Stauroforma exiguiformis ● ● ● 4

Tabellaria flocculosa ● ● ● 1

overige soorten ● ● ● 13

Soorten uit geëutrofieerd, zuur water 1 2 4 3

overige soorten ● ● ● 3

Ubiquist 7 1 2 3

Achnanthidium minutissimum ● ● ● 3

Overige eutrafente en saprofiele soorten 21 22 30 24

Achnanthidium straubianum ● ● 1

Aulacoseira ambigua ● 2

Cocconeis placentula ● ● ● 1

Fragilaria tenera ● ● ● 1

Staurosira construens ● ● ● 3

S. venter ● ● ● 2

overige soorten ● ● ● 15

Soorten met onbekende ecologie 7 7 4 6

overige soorten ● ● ● 6

Tabel 3: Gemiddelde procentuele hoeveelheden per periode van de 25 meest voorkomende 

soorten in verschillende perioden. Enkel onderstreept: tamelijk zeldzame soorten, dubbel 

onderstreept: zeldzame soorten. Gemiddelde percentages: ● <1, ● 1-5, ● 5-10, ● 10-20, ● 20-65 
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Er zijn maar twee zwak gebufferde vennen met herhaalde waarnemingen: het 

Belversven en het Rietven. Opvallend is de toename in de jaren zeventig van soorten 

uit eutrofe, alkalische wateren, ten koste van de doelsoorten. In de meest recente 

periode zijn de doelsoorten weer ongeveer op het oude niveau. De herstelmaatregelen 

in het Belversven hebben hier zeker toe bijgedragen. De soortensamenstelling tussen 

vroeger en nu verschilt wel: ook hier is E. neerlandica afgenomen.  

 

Figuur 20: Langetermijnveranderingen van ecologische groepen in netmonsters van verschillende 

ventypen (21 vennen) die in drie perioden zijn bemonsterd. Aantal vennen tussen haakjes. GKO=Groot 

Kolkven. GAL=Galgeven. 

 

Van de matig gebufferde vennen is er alleen van het Groot Kolkven een reeks van drie 

perioden. Het oudste monster was rijk aan soorten uit voedselrijk, alkalisch water, 

maar er waren ook nog doelsoorten. In de jaren zeventig was er door de sterke 

verzuring een behoorlijk aandeel van de verzuringsindicator . In de meest recente 

periode zijn er nog nauwelijks doelsoorten, maar bijna alleen soorten uit alkalisch, 

voedselrijk water, waaraan de eutrofiëring van dit ven debet is.  

Het instabiele Galgeven is door de toevoer van gebufferd en fosfaatrijk grondwater 

sterk van karakter veranderd. De samenstelling van het monster uit 1919 komt sterk 

overeen met die uit de ongebufferde vennen van die tijd. In 1978 was de 

verzuringsindicator dominant. De begeleidende soorten zijn dan vooral de soorten uit 

geëutrofieerd, zuur water. In 2015 is de situatie totaal veranderd. De doelsoorten 

domineren nu, zoals Encyonopsis subminuta (een in Europa zeldzame soort van wat 

kalkrijkere, oligo- tot mesotrofe wateren), gevolgd door de groep van eutrafente 

soorten uit alkalische wateren, met vooral Achnanthidium straubianum (zeldzaam in 

meso-eutrofe, kalkrijkere wateren).  

 

AANGROEISEL 

In het Tongbersven-West en Venrode-Midden zijn nauwelijks verschillen tussen de 

aantallen van de ecologische groepen voor en na de maatregelen, anders dan in het 

Staalbergven, waar de maatregelen hebben geleid tot een sterke afname van de triviale 

soorten uit zuur water, ten gunste van andere ecologische groepen, waaronder zeer 

zeldzame doelsoorten, zoals Navicula difficillima (fig. 21). In het Winkelsven-Oost is 

in het tweede tot zesde jaar na uitvoering van de maatregelen een grotere hoeveelheid 

doelsoorten, terwijl ook het aantal zeldzame soorten toeneemt. Dat aantal is trouwens 

ook groter dan in de andere vennen uit fig. 21. In het Belversven is er na het uitvoeren 
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van de maatregelen een toename van het percentage doelsoorten ten koste van 

eutrafente soorten uit alkalische wateren en de ubiquist. In het aangroeisel van het 

Galgeven behoort vóór de toevoer van grondwater 93% van de kiezelwieren tot de 

triviale soorten van zuur water, daarna is dat nog maar 8%. De rest behoort vrijwel 

geheel tot de doelsoorten, waarvan de meest algemene (Tabellaria flocculosa, 75%) 

overigens niet bijzonder is. 

 

Figuur 21: Veranderingen van gemiddelde hoeveelheden ecologische groepen in aangroeiselmonsters voor 

(v) en na (n) het uitvoeren van maatregelen. Onder de letters is het aantal monsters vermeld. 

TOW=Tongbersven-West, VRM=Venrode Midden (TOW en VRM: bomen en struiken  verwijderd, 

geplagd), STA=Staalbergven (gebaggerd, toevoer van gebufferd grondwater), WIN=Winkelsven 

(opgeschoond, gebaggerd, gebufferd water toegevoegd), BEL=Belversven (gebaggerd, vis verwijderd en 

visserij gestaakt), GAL=Galgeven (toevoer van gebufferd grondwater). 

 

Relatie met milieuvariabelen 

Om de relatie te leggen tussen soortensamenstelling en gemeten milieuvariabelen zijn 

de gegevens bewerkt met DCA (detrended correspondence analysis), uitgevoerd met 

het programma Canoco 5.04 (Ter Braak & Šmilauer, 2012). Daarbij wordt een zo 

groot mogelijk deel van de variatie in enkele dimensies weergegeven. Naarmate hun 

overeenkomst in soortensamenstelling groter is liggen de opnamen in de diagrammen 

dichter bij elkaar. Als de grafiek van de soortensamenstelling over die van de opnamen 

wordt geprojecteerd (biplot) kan de soortensamenstelling van de opnamen worden 

geschat. 

Van de 420 tussen 1916 en 2015 aangetroffen soorten zijn de meest voorkomende 105 

geselecteerd voor de berekeningen. Het zijn de soorten die in ten minste vijf monsters 

voorkomen. Samen zijn ze goed voor 92% van de procentuele hoeveelheid.  

Met ‘gewone’ (Pearson-)correlatiecoëfficiënten van de ordinatie-assen met chemische 

variabelen is vervolgens nagegaan hoe de soortensamenstelling het beste kan worden 

verklaard. Omdat de chemische gegevens alleen beschikbaar zijn vanaf de jaren 

zeventig van de vorige eeuw kan aan de uitkomsten slechts indicatieve betekenis 

worden toegekend. 

De eerste as (fig. 22A) is een zeer duidelijke gradiënt van zuurgraad en 

nutriëntenrijkdom: pH, gekoppeld met alkaliniteit en fosfaat hebben hoge waarden 

links in het diagram en lage waarden rechts. Rechts in het diagram zijn de zuurdere 

omstandigheden, waarin een metaal als aluminium in oplossing gaat. Lage scores op 

de tweede as gaan gepaard met hoge waarden voor de concentraties van sulfaat, 

ammonium en aluminium: het is dus een typische verzuringsas. Interessant zijn de 
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hoge concentraties opgeloste organische koolstof (DOC) bij hoge scores op de tweede 

as (lage concentraties aluminium). In de loop der jaren neemt DOC toe.  

 

 

 

Figuur 22: A. Scores van de soorten op de eerste twee assen van de ordinatie. De soorten zijn ingedeeld in 

ecologische groepen. Zeldzame soorten zijn aangegeven met een omlijnd symbool. De punten van de pijlen 

geven de correlatiecoëfficiën (x2,5) van de aangegeven milieuvariabelen met de assen aan (de oorsprong 

van de pijlen valt samen met de gemiddelde scores van de soorten op de assen). Alk=alkaliniteit, 

DOC=opgeloste organische koolstof, tP=totaal-fosfaat.  

B. Scores van de monsters op de eerste twee assen. De kleuren geven de perioden aan. De tijdreeksen 

verbinden de gemiddelde periodescores van geselcteerde (groepen van) vennen. Perioden 25 (1900-’49), 75 

(’70-’79) en 12 (2010-’15). De getallen tussen haakjes geven de aantallen vennen weer, de drie letters de 

afgekorte vennamen (figuur 1 in eerste artikel). 
 

De meeste (zeldzame) soorten komen vooral aan de bovenzijde van het diagram voor, 

bij de minste verzuring. 

De soorten uit de verschillende ecologische groepen liggen in duidelijke clusters, die 

vrij goed corresponderen met de fysisch-chemische indicaties. Ook de verschillende 

perioden van monstername liggen in clusters (fig. 22B). Per ventype zijn de 

periodegemiddelde posities aangegeven van vennen die in alle drie aangegeven 

perioden zijn bemonsterd en met lijnen verbonden. Tussen de perioden 1900 – ’49 en 
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1970 – ’79 zijn de vennen steeds meer op elkaar gaan lijken, door de sterke opkomst 

van de verzuringsindicator. Daarna zijn de verschillen weer groter geworden. Vooral 

de ongebufferde en zeer zwak gebufferde vennen verschuiven na de jaren zeventig 

naar rechtsboven in het diagram, door toename van soorten als Eunotia incisa, E. 

meisteri en E. veneris. Wellicht hangt dit samen met de toegenomen concentratie van 

opgeloste organische koolstof. 

 

Conclusies 

De vennen van Midden-Brabant behoren voor de kiezelwieren tot de soortenrijkste 

vennen van Nederland. Hoewel het aantal zeldzame soorten per monster (gemiddeld 

23 in de periode 1900-’49, 19 in de periode 1970-’79 en 14 in de periode 2010- ’15) is 

afgenomen zijn ze nog steeds zeer waardevol voor de kiezelwieren. 

Door verzuring als gevolg van atmosferische depositie en eutrofiëring door landbouw 

en visserij was de soortensamenstelling vanaf ongeveer 1920 tot circa 1980 sterk 

veranderd en gingen de vennen meer op elkaar lijken. Door verminderde verzuring is 

er in zekere mate herstel opgetreden, maar dat herstel is niet volledig. Vooral in de 

ongebufferde vennen zijn soorten opgekomen die voorkomen in zuur, maar met 

nutriënten verrijkt water.  

Maatregelen ter bestrijding van de eutrofiëring, zoals het baggeren van het Belversven 

en het toevoeren van gebufferd grond- en spoelwater water (Centrale vennen, 

Staalbergven, Galgeven, Winkelsven) hebben een positief effect gehad op het 

voorkomen van zeldzame soorten (doelsoorten) en de diversiteit van de vennen. 
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Summary 

 

Longterm changes of diatom assemblages in moorland pools near Oisterwijk and 

Boxtel 

Changes over the last century of the diatom species composition in thirty moorland 

pools in the southern part of The Netherlands were studied. In 2015 a field survey was 

conducted and samples dating back to 1916 were retrieved from botanical museums. 

Diatom slides were prepared and counts were performed by standard methods. In total 

552 taxa were recorded. The moorland pools are very rich in diatom taxa due to the 

long environmental gradients. The number of rare taxa in the counts declined from an 

average of 23 in the period 199 – ’49 to 19 in the period 1970 – ’79 and 16 in the 

period 2010 – ’15. 

Due to acid atmospheric deposition and eutrophication (mainly from agriculture) the 

similarity between the pools increased between about 1920 and about 1975. Thereafter 

the acid atmospheric deposition declined and partial recovery occurred. Particularly in 

the unbuffered pools taxa from acid, but more or less eutrophic water are present. 

Measures to counteract eutrophication, like dredging, and artificial influx of buffered 

(ground)water stimulate the occurrence of rare taxa (target taxa) and diatom diversity 

in the pools. 
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Inleiding 

Een slechte waterkwaliteit van ondiepe zoetwaterlichamen wordt vaak veroorzaakt 

door verschillende factoren zoals eutrofiëring (Hilton et al. 2006, Smol 2008), 

verzuring (Smol 2008) en invasieve soorten (Elton 2000), die uiteindelijk kunnen 

leiden tot het verdwijnen van waterplanten, ook wel macrofyten genoemd (Van 

Wichelen et al., 2007). Macrofyten spelen een fundamentele rol bij het ecologisch 

goed functioneren van dergelijke aquatische ecosystemen. Hun verlies kan leiden tot 

een regime-shift waarbij uiteindelijk een troebele, fytoplankton-gedomineerde toestand 

bereikt wordt (Scheffer 2004). Dit is een zeer ernstig probleem, omdat hoge 

watertransparantie één van de belangrijkste doelstellingen is met betrekking tot 

watermanagement (Mooij et al. 2005). Vaak is het niet mogelijk om via directe 

methoden, zoals bv. historische waarnemingen, het tijdstip en de oorzaken van de 

verandering in waterkwaliteit te achterhalen en daarom gaat men gebruik maken van 

indirecte methoden zoals paleo-ecologie.  

Diatomeeën worden sinds lange tijd beschouwd als zeer waardevolle bio-indicatoren 

in paleolimnologische analyses (Smol & Stoermer 2010). Een voorbeeld hiervan is de 

studie van Denys (1997), waarbij de sliblaag in de Blankaartvijver (West-Vlaanderen, 

België) onderzocht werd. Op basis van die resultaten, kon een weldoordacht 

milieuherstel voor de Blankaartvijver worden voorgesteld en uitgevoerd om de 

oorspronkelijke natuurwaarden van de vijver te herstellen.  

De Plantentuin Meise heeft, naast de Machoechelbeek, twee grote vijvers 

(Kasteelvijver en Orangerievijver) die omwille van allerlei omstandigheden de 

voorbije 50 jaar langzaam maar zeker dichtgeslibd raakten. Het is de bedoeling dat 

deze vijvers in de toekomst weer in hun oorspronkelijke staat hersteld zouden worden. 

Om dit op een oordeelkundige manier te kunnen uitvoeren, is een gedetailleerde studie 

van de vijvers en hun geschiedenis noodzakelijk. Met dit onderzoek willen we een 

eerste stap zetten naar het volledig herstel van deze vijvers.  
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Twee doelstellingen werden geformuleerd: 

1. Het vergelijken van de jaarcyclus van benthische en planktonische 

gemeenschappen tussen de Kasteelvijver en de Orangerievijver en het bepalen 

van de waterkwaliteit van beide waterlichamen aan de hand van beschikbare 

ecologische indicatorwaarden. Op die manier kan nagegaan worden of de 

vijvers uniforme gemeenschappen hebben en indien er toch grote 

schommelingen optreden, in welk seizoen deze te duiden zijn.  

2. Een analyse van de diatomeeëngemeenschappen in het sediment van de 

Orangerievijver, waarbij er wordt nagegaan hoe de diatomeeëngemeenschappen 

eventueel veranderden doorheen de tijd en waar zich een mogelijk omslagpunt 

bevindt. Zo kan vastgesteld worden tot op welke diepte eventueel slib moet 

afgegraven worden en wat de ideale milieuomstandigheden zouden zijn die de 

herstelde vijvers moeten hebben. 

Situering, materiaal en methoden 

De Plantentuin Meise is een botanische tuin gelegen in Vlaanderen, juist ten noorden 

van Brussel (België). De tuin, met een oppervlakte van 92 ha, telt in totaal drie grote 

waterpartijen waarvan de Orangerievijver (± 3,5 ha) en de Kasteelvijver (± 2,5 ha) 

onderzocht werden (Figuur 23). Beide vijvers hebben doorheen het jaar ook te lijden 

onder de aanwezigheid van grote aantallen watervogels (o.a. nijlgans en Canadese 

gans), die met hun uitwerpselen de vijvers meer eutroof maken, en karpers. De karpers 

maken door hun foerageergedrag het water troebeler waardoor de groeimogelijkheden 

van waterplanten zoals waterlelies, die veel licht nodig hebben, beperkt tot onmogelijk 

worden.  

Tussen 30/03/2015 en 05/01/2016 werden de twee vijvers viermaal (maart, juni, 

oktober en januari) bemonsterd. Per vijver werden er telkens zes epilithon- en twee 

fytoplanktonstalen verzameld. De pH, zuurstofconcentratie en conductiviteit werden in 

situ gemeten, alsook werden er waterstalen genomen voor nutriëntanalyses. Bovendien 

werden in oktober 2015 in totaal drie sedimentboorkernen genomen in de 

Orangerievijver. Eén met een UWITEC corer (Verschuren 1993) en twee met een 

Beekersampler.  
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Figuur 23: Overzichtkaart van de Plantentuin Meise met bovenaan de Orangerievijver en onderaan de 

Kasteelvijver, met aanduiding van de staalnamepunten in de Orangerievijver (OP) en in de Kasteelvijver 

(CP), en de locatie van de sedimentboorkernen. 

Diatomeeënstalen voor lichtmicroscopische analyse werden geprepareerd volgens het 

protocol van Van der Werff (1955) en ingebed in Naphrax®. In elk preparaat werden 

telkens 400 schaaltjes geteld met een Olympus BX51 microscoop uitgerust met 

differentieel interferentie-contrast (Nomarski) optiek. De taxonomische identificaties 

waren vooral gebaseerd op Krammer & Lange-Bertalot 1986, 2004a, b), Krammer 

(2000, 2002), Levkov (2009), Houk et al. (2010, 2014), Hofmann et al. (2011), and 

Levkov et al. (2013). 

Resultaten en discussie 

Recente stalen 

We kunnen stellen dat in elk onderzocht waterlichaam (Kasteelvijver, Orangerievijver 

en Machoechelbeek) de diatomeeëngemeenschappen uniek zijn. Zo worden de 

diatomeeëngemeenschappen in de Orangerievijver voornamelijk gekenmerkt door 

Aulacoseira granulata, Cyclostephanos dubius, Navicula cryptotenella, Navicula 

tripunctata en Stephanodiscus parvus, terwijl S. parvus, C. dubius, Cyclotella 

mengehiniana en Mayamaea ingenua de dominante soorten zijn in de Kasteelvijver. 

Voor de Machoechelbeek zien we dan weer een hogere abundantie aan benthische 

soorten zoals Achnanthidium minutissimum, Achnanthidium eutrophilum, 

Planothidium lanceolatum en N. cryptotenella.  



 

Diatomededelingen 41, 2017 

64 
 

 

Figuur 24: De ecologische indicatiewaarden van de Machoechelbeek en de plankton- en epilithonstalen 

voor beide vijvers. Saprobiteit: 1, oligosaproob; 2, β-mesosaproob; 3, α-mesosaproob; 4, α-meso-

polysaproob; 5, polysaproob. Trofie: 1, oligotrafent; 2, oligo-meso 

De soorten aanwezig in beide vijvers zijn typische soorten voor eutrofe, organisch 

vervuilde wateren (van Dam et al. 1994), waarbij de Kasteelvijver er nog iets slechter 

aan toe is. Dit wordt ook aangegeven door de indicatorwaarden van van Dam (1994) 

(Figuur 24). Tevens konden er drie groepen onderscheiden worden: de planktongroep, 

orangerievijvergroep en de kasteelvijvergroep (Figuur 25). Verder kon er seizoenale 

veranderingen waargenomen worden in de stalen van de orangerievijvergroep. In 

figuur 3 zijn bovenaan de stalen genomen in oktober en januari gesitueerd en onderaan 

de stalen van maart en juli. 

 

Figuur 25: Eerste en tweede as van het PCA-ordinatiediagram van de recente stalen. Blauwe ruiten: 

planktongroep; bruine sterren: kasteelvijvergroep; groene driehoeken: orangerievijvergroep. De laatste 

twee cijfers verwijzen naar de maand waarin de stalen werden genomen 
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Sedimentstalen 

Er hebben duidelijke veranderingen plaatsgevonden in de diatomeeëngemeenschappen 

en in de waterkwaliteit tijdens de afgelopen twee decennia. Drie zones konden 

onderscheiden worden (Figuur 26). De onderste zone (64-131 cm) wordt gekenmerkt 

door een grote verscheidenheid aan benthische soorten, waarbij Amphora lange-

bertalotii, Surirella terricola, Cocconeis placentula en Aulacoseira aff. muzzanensis 

de dominante soorten zijn. Dit wijst enigszins op een lage(re) turbiditeit van het water, 

want soorten zoals S. terricola, die op de bodem leven, moeten voldoende licht kunnen 

capteren om te functioneren (Hofmann et al. 2011, O'Sullivan et al. 1991). C. 

placentula, een typisch epifytische soort, duidt op de aanwezigheid van waterplanten 

(Hofmann et al. 2011).  

De lagere diversiteit en abundantie aan benthische soorten waargenomen in de tweede 

zone laat veronderstellen dat de waterplanten dan zouden verdwenen zijn. Anderzijds 

is relatieve toename aan planktonische soorten kenmerkend voor de eutrofiëring en 

vertroebeling van ondiepe waters (O’Sullivan et al. 1991; Moss 1979). Zo is C. dubius 

dominant in de middelste zone (25-64 cm) terwijl A. granulata en A. subarctica de 

recentste zone (0-25 cm) domineren. Deze twee laatsgenoemde soorten zijn in staat 

om zelfs bij lage lichtcondities hoge abundanties te verwerven (Gibson 2003; 

Reynolds 1984). 

Om de Orangerievijver te herstellen, zal het noodzakelijk zijn om zowel de 

watervogel- als de vispopulatie sterk te reduceren vooraleer het slib te verwijderen. 

Hoge abundanties van deze dieren zorgen er namelijk voor dat vijvers zich niet kunnen 

herstellen (zie inleiding; Hosper & Meijer 1993). Een vermindering van de 

vispopulatie met 75% zal immers de helderheid van het water al sterk verbeteren 

(Meijer et al. 1999). Bij voorkeur zou er ook één meter slib verwijderd moeten worden 

om terug een heldere, stabielere toestand met waterplanten te bekomen. 
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Figuur 26: Stratigrafische grafiek van een compilatie van de drie sedimentboorkernen genomen in de 

Orangerievijver. De afbaking van de zonaties is aan de hand van een CONISS analyse.  
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Streams of Drenthe (The Netherlands) examined in detail. 
Changes in diatom communities in streams on the Drents plateau 1923 – 2016. 

 

G.L.Verweij, H. Boonstra, G. Wolters en R. Bijkerk.  (Koeman en Bijkerk bv, Haren) 
 

Introduction 

Over the past decade, much energy has been spent on improving the natural state of 

streams in Drenthe. The focus was to restore the natural watercourses. This project 

investigates the impact of these recovery measures on the existing diatom communities 

and is a follow-up of a project conducted in 2004 [1]. 

 

Research design 

A total of 96 samples from 25 sites 

spread across the province of Drenthe 

(Figure 27) have been investigated for 

the species composition of diatoms. 

Three periods between 1923 and 2016 

are compared. We looked at 

ecological parameters and changes in 

stream profile and land use.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 27: Sampling sites in the province of Drenthe. 
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Results 
Sampling in the period 1923-1939 was spread over several months. Duplo samples 

were taken in 2003/2004 to test differences in sampling date. DCA-analysis shows 

(Figure 28) that the differences within the sample periods are smaller than the 

differences between the three periods of investigation. Differences in sample months 

are thus of minor importance. 

 

  

Figure 28: DCA-analysis 
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Ecological assessment (Figure 29) 

- Decrease in average number of 

species and species diversity. 

- Decrease in ecological status 

(EQR) and ecological quality based on 

Van Dam Indices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stream profile (Figure 30) 

Stream profiles improved since 2004. 

+ Higher numbers of species and 

species diversity in natural 

streams 

+ Betters scores of Van Dam 

Indices in natural streams. 

- No differences in WFD-results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Ecological assesment 

Figure 30: Stream profile 
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Land use (Figure 31)  

Continuous intensifying of land use. 

+ Highest values for number of 

species and species diversity 

in extensive land use. 

- Lowest values for intensive 

land use, especially for 

number of species and species 

diversity.  

- No differences in WFD-

results.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rarity index (Figure 32) 

 

 

 

 

 

This rarity index is based on Hofmann 

frequency and abundance indexes [2]. The 

higher the index, the larger the proportion 

of rare species. 

 

Decrease of rare species between 1930 

and 2016. 

- Lowest rarity indices in extensively 

used landscapes. 

+ Highest rarity indexes in natural 

brooks and extensive used landscapes.   

Figure 31: Land use 

Figure 32: Rarity index 
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Conclusions 

 Diatoms are powerful tools for ecological assessment 

 The phytobenthos metrics for the Dutch WFD are too robust and only gives a 

general view of the ecological state of a location 

 Effectivity of measurements taken to improve watermanagement and landscape 

should be investigated using a combination of ecological parameters 

 The Rarity Index is a very good additional parameter for ecological assessments 

 The species diversity and the number of diatoms in diatom communities 

decline. Rare diatoms make room for common species.  

The diversity in diatom communities will turn into one-size-fits-all 

communities 
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Van Wageningen naar Meise: verhuizing van een microfytencollectie 
 

HERMAN VAN DAM 

Microfyten en biodiversiteit 

Het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ (J. Noordijk e.a. 2010, uitgave Naturalis) 

geeft een overzicht van alle tot dan toe in Nederland aangetroffen soorten planten en 

dieren. Tot de microscopische algen of microfyten (Chlorophyta, Haptophyta en de 

meeste Stramenopila) behoren ongeveer 3000 soorten, waaronder 1700 soorten 

kiezelwieren (diatomeeën). Daarnaast zijn er nog 200 soorten Cyanobacteria 

(‘blauwwieren). Daarbij komen nog honderden en misschien wel duizenden nog 

onbeschreven soorten microfyten. De bijdrage van de microfyten tot de Nederlandse 

biodiversiteit is dus bijna tweemaal zo groot als die van de (met het blote oog 

zichtbare) macrofyten (1600 soorten vaatplanten en 500 soorten mossen- en 

levermossen). 

De microfytencollecties van Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) 

De microfytencollecties van Wageningen Environmental Research omvatten naar 

schatting ongeveer 20.000 monsters, die vanaf ongeveer 1950 tot heden zijn 

bijeengebracht door stafleden en gastmedewerkers van de voorgangers van dit 

instituut: het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek (Rivon), het Rijksinstituut 

voor Natuurbeheer (RIN), het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) en 

het Instituut voor Onderzoek van de Groene Ruimte (Alterra). De monsters zijn vooral 

in Nederlandse (Natura 2000) natuurgebieden verzameld. Hierdoor is een belangrijk 

deel van de (vroegere) biodiversiteit van de Nederlandse plantaardige micro-

organismen vastgelegd. Daarnaast zijn er monsters uit Suriname, Denemarken, België 

en Duitsland. 

Er zijn veel fytoplanktonmonsters die met een planktonnet (vooral door Piet 

Leentvaar) of door bezinking in een fles (vooral door Pieter Schroevers) zijn 

verzameld. Een belangrijk deel bestaat uit diatomeeënmonsters, zowel netplankton als 

aangroeisel en uitknijpsel, die door Herman van Dam, Adrienne Mertens en Jos 

Sinkeldam zijn verzameld. Van veel van de diatomeeënmonsters zijn ook preparaten 

aanwezig. Daarnaast zijn er nog preparaten, die gemaakt zijn met materiaal uit andere 

collecties, bijvoorbeeld van Jacob Heimans. 
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De meeste monsters zijn bewaard in glazen 

buisjes (snapcaps) en plastic flesjes van ca 

50, die zijn opgeborgen in kistjes met enkele 

tientallen monsters (zie foto). Behalve het 

oorspronkelijke monsterwater bevatten de 

buisjes en potjes formaldehyde 

(eindconcentratie 2-4%). 

De laatste decennia heeft Jos Sinkeldam 

gezorgd voor het op orde houden van de 

collectie. 

Belang van de collectie 

Het behoud van de microfytencollectie van 

Alterra is van groot belang voor de zuivere en 

toegepaste wetenschap. Voor de zuivere 

wetenschap omdat de monsters het 

permanente geheugen zijn van de 

waarnemingen die in de loop der jaren in 

rapporten en publicaties zijn geopenbaard. De 

taxonomie van de microfyten is nog sterker dan die van de macrofyten voortdurend in 

beweging en de meeste waarnemingen kunnen slechts goed worden gevalideerd door 

het oorspronkelijke materiaal te raadplegen. In de monsters bevinden zich 

waarschijnlijk ook nog vele soorten die, althans voor Nederland, nog niet zijn 

beschreven. 

Voor de praktijk van het water- en natuurbeheer is de beschikbaarheid van oud 

materiaal van groot belang voor het construeren van tijdreeksen. Zo is nog betrekkelijk 

recent microfytenmateriaal uit de collecties van Naturalis en Alterra gebruikt voor het 

monitoren van effecten van verzuring, vermesting en verdroging van vennen. Het 

verzamelen, beheren en administreren van deze monsters heeft in de loop der jaren 

miljoenen euro’s (belastinggeld) gekost.  

Bedreiging van de collectie 

Wegens de miljoenentekorten van het verzelfstandigde Wageningen Environmental 

Research (WER) is in het najaar van 2017 door Wageningen Environmental Research 

besloten dat de microfytencollectie uiterlijk 31 december 2017 elders moest worden 

ondergebracht. Wanneer er voor eind 2017 geen andere locatie voor de collectie 

gevonden zou zijn zou de collectie als chemisch afval worden afgevoerd. Voor een 

eventuele verhuizing van de collectie zijn vanuit WER geen fondsen beschikbaar 

gesteld. 

  

Foto 4: De kistjes met monsters 
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Mislukte eerste reddingsactie 

Na het besluit van de directie van WER heeft Jos Sinkeldam Herman van Dam hiervan 

op de hoogte gesteld, omdat de laatste inmiddels al enige tijd in het kader van diverse 

projecten goede contacten had met Naturalis, in het bijzonder met Cristel Schollaardt, 

hoofd van de Collectie Botanie en Vertebraten. De collectie van de WER sluit goed 

aan bij de overige microfytencollecties van Naturalis. 

In de ‘droge’ algencollectie van Naturalis is zeer weinig Nederlands materiaal van 

microfyten. Het betreft een klein aantal exsiccatae van 19
e
-eeuwse onderzoekers als 

Th.A.J. Abeleven en R.B. van den Bosch. Uit het begin van de 20
e
 eeuw zijn er wat 

monsters en preparaten van Berend Havinga uit het Zuidlaardermeer. Rond 1990 zijn 

een paar duizend monsters door Herman van Dam en Pieter Schroevers uit de ‘natte’ 

collectie van het voormalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer) overgebracht naar het 

Rijksherbarium (een voorloper van Naturalis). Het betreft voornamelijk historisch 

materiaal van Neeltje Wibaut – Isebree Moens en Theo Dresscher (beiden 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam) van diverse Nederlandse locaties 

(1915 – ‘64), A.G. Vorstman (Universiteit van Amsterdam) van Amsterdam en 

Waterland (1942-’43). Verder zijn er destijds enkele honderden diatomeeënmonsters 

van Harry Smit (Provincie Zuid-Holland) uit de jaren tachtig naar het Rijksherbarium 

gebracht. 

Vanuit het Hugo de Vrieslaboratorium van de Universiteit zijn enkele jaren geleden 

belangrijke collecties van A. van der Werff van veel verschillende Nederlandse 

locaties (vooral West-Nederland) uit de periode 1930 – 1980, van Jacob Heimans van 

veel Nederlandse vennen uit de periode 1916 – 1955 en van het Zuiderzee-onderzoek 

uit de periode 1925 – 1940 en van diverse studenten en stafleden van verschillende 

Nederlandse wateren uit de periode 1970 – 1990 naar Naturalis overgebracht. 

Naturalis heeft in Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor het bewaren 

van microfytenmonsters. De waterbeheerders laten weliswaar regelmatig fytoplankton 

en fytobenthos door overheids- en private laboratoria onderzoeken, maar het ontbreekt 

de laboratoria en waterbeheerders aan bewaarfaciliteiten. 

Eind november bleek Naturalis wel bereid de collectie over te nemen, maar daarvoor is 

pas ruimte beschikbaar in 2019, na het gereedkomen van de verbouwingen en daarop 

kon niet worden gewacht. 
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Geslaagde tweede reddingsactie 

Al tijdens de onderhandelingen met Naturalis benaderde Herman van Dam Bart Van 

de Vijver, algoloog van Plantentuin Meise, met de vraag of bij mislukking van de 

onderhandelingen met Naturalis de collectie van Alterra eventueel in Meise 

ondergebracht zou kunnen worden. De reactie van Bart: ‘Als we hier asiel kunnen 

bieden aan de president van Catalonië, dan moet dat toch zeker ook mogelijk zijn voor 

een paar stalen uit Nederland’.  

Toen duidelijk was dat de monsters en preparaten niet naar Leiden zouden kunnen 

gaan werd wederom met Bart contact opgenomen, die zijn collega Ann Bogaerts 

(Curator Cryptogamenherbarium) inschakelde voor de afhandeling van de 

‘asielaanvraag’. Middels een spoedprocedure werd binnen enkele dagen positief 

beschikt op dit verzoek. De monsters en preparaten zullen nog in december 2017 door 

medewerkers van Plantentuin Meise uit Wageningen worden opgehaald. 

Het is jammer dat het materiaal niet voor Nederland behouden is gebleven. Het is 

fantastisch dat het zo gastvrij wordt opgenomen in de Plantentuin en een plaats zal 

vinden naast het erfgoed van coryfeeën als Henri Van Heurck, Pierre Compère en 

andere grootheden. 

Veel dank aan Jos, Christel, Bart en Ann. 

 

Amsterdam, 5 december 2017 
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Nieuw binnengekomen in de bibliotheek van de NVKD 
 

CAROLINE SOUFFREAU 
 

Ik wil graag de plantentuin van Meise bedanken voor de schenking van een 

archiveringskast aan de NVKD bibliotheek. Daardoor is er nu meer ruimte om al het 

materiaal gestructureerd op te bergen. Dit jaar werden er ook opnieuw stukken 

opgenomen in de bibliotheek, waarvan hieronder een overzicht. 
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Congressen en workshops 2018 
 

BART VAN DEN VIJVER 

 

NVKD STUDIEDAGEN, 22-24 MAART 2018, WETTERSKIP FRYSLÂN, 

NEDERLAND 

Na een Belgisch intermezzo aan de Universiteit Antwerpen, richt de NVKD weer het 

steven naar Nederland. Ditmaal zoeken we het echt wel ver in het noorden. De 

studiedagen van de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten zullen immers 

doorgaan bij het Wetterskip Fryslân. De organisatie is in handen van Marianne 

Thannhauser. De bijeenkomst zal zoals ondertussen traditiegetrouw bestaan uit drie 

delen: een taxonomische cursusdag op donderdag 22 maart met als onderwerp een 

update van het Achnanthidium minutissimum complex, een lezingendag op vrijdag 23 

maart en een excursie op zaterdag 24 maart. Meer informatie en het definitieve 

programma worden op tijd bekend gemaakt.  

Informatie is te verkrijgen bij Bart Van de Vijver 

(bart.vandevijver@plantentuinmeise.be).  

 

INTERNATIONALE CONFERENTIES EN WORKSHOPS 

Juni 201 

25th International Diatom Symposium (IDS 2018), Berlijn (Duitsland), 25-30 juni 

2018, meer informatie: http://www.ids2018-berlin.org  

 

14th International Paleolimnology Symposium (IPA 2018), Stockholm (Sweden), 18-

21 juni 2018, meer informatie: http://ipa-ial.geo.su.se/  

 

July 2018 

Speciation in Ancient Lakes 8 (SIAL 8), Entebbe (Oeganda), 29 juli-3 augustus 2018, 

meer informatie: http://sial-online.org/conferences/sial8  

 

Augustus 2018 

International workshop diatom taxonomy, Botanic Garden Meise (België), 20-25 

augustus 2018, meer informatie: bart.vandevijver@plantentuinmeise.be  

 

September 2018 

37th Meeting of the French speaking Diatomists Association (ADLaF), Botanic 

Garden Meise (België), 11-14 september 2018, meer informatie: http://adlaf.free.fr/ 




