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... van de voorzitter 

Beste collega’s, 

Dit jaar vieren wij het 25 jaar bestaan van de NVKD, de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten. 
Om dit jubileum passend te vieren waren wij op 12-14 mei te gast bij de Waterdienst in het 
Smedinghuis te Lelystad. Meer dan 20 collega’s zijn de uitnodiging gevolgd en hebben drie 
interessante, inspirerende en gewoon leuke dagen rondom de diatomeeën doorgebracht. Bijzonder 
lekker waren de vier speciaal voor dit jubileum gecreëerde taarten (zie foto’s op bladzijde 7). 

De organisatie had ook dit jaar weer een schitterend programma samengesteld. Op de 
2. Taxonomische Studiedag op 12 mei heeft een aantal collega’s zich over verschillende soorten uit het 
Encyonema-Encyonopsis complex gebogen. De deelnemende diatomisten waren weer zeer positief 
over deze dag en hebben ons aangemoedigd om ook in 2012 weer een soortgelijke sessie over enkele 
probleemsoorten binnen de diatomeeën te organiseren. Vrijdag 13 mei was traditioneel gereserveerd 
voor de lezingendag. Dit jaar werd er een gevarieerd programma samengesteld met lezingen over 
onder andere de genetica van het genus Pinnularia, de paleoecologie van wielen in Nederland en 
hydrologische fluctuaties in state parks in Florida. Ik persoonlijk geniet altijd van goede presentaties 
over onderwerpen die buiten mijn eigen vakgebied vallen. De lezingendag laat eigenlijk ieder jaar 
weer zien hoe breed en facettenrijk de diatomeeënkunde inmiddels is geworden. Op zaterdag zijn wij 
ten slotte op excursie in de Noordoostpolder op het eiland Schokland geweest dat al sinds 1995 op de 
Lijst van het Werelderfgoed staat. Bij zonnig weer hebben wij hier een hele fijne excursiedag 
doorgebracht. 

Bij deze gelegenheid wil ik zeer bedanken bij de organisatoren en sprekers van de verschillende 
onderdelen van de NVKD dagen. De onderwerpen en opkomst van deelnemers vertoont duidelijk dat 
de diatomeeënkunde in de Lage Landen leeft, en dat is goed zo! 

Over de meeste onderwerpen van de lezingendag kunnen jullie in deze Diatomededelingen een 
samenvatting lezen. Ook zijn er weer bijdragen voor de vaste rubrieken ‘Bijzondere waarnemingen’, 
‘Nieuwe literatuur’ en ‘Congressen’ binnengekomen. Zoals vorig jaar beloofd is de lay-out in een wat 
steviger jasje gestoken, zodat Diatomededelingen in de toekomst zeker herkenbaarder wordt. 

Aan het einde van dit voorwoord wil ik nog een drietal veranderingen in het bestuur van de NVKD 
ter kennis geven. Twee collega’s zijn op de studiedag in Lelystad van functie veranderd, en één nieuwe 
collega mogen wij in het bestuur verwelkomen. 

Na velen jaren actieve inzet voor de NVKD is Christine Cocquyt gestopt als bestuurslid. Christine 
heeft zich als conservatrix en redacteur voor de NVKD zeer verdienstelijk gemaakt waarvoor ik haar 
op deze plek hartelijk wil bedanken. Omdat Christine dit jaar vanwege andere verplichtingen niet kon 
deelnemen aan de studiedagen zal zij tijdens de studiedag in 2012 in het zonnetje gezet worden. Als 
nieuw lid in het bestuur werd Caroline Souffreau door de anwezigen gekozen. Welkom Caroline! 

Tevens is Bart Van de Vijver na 10 jaar gestopt als voorzitter van de NVKD. Zijn verdiensten voor 
de vereniging werden op de lezingendag door Herman van Dam in een lofprijzing op passende wijze 
gewaardeerd. Als opvolger van Bart werd de schrijver van dit voorwoord gekozen. Ik zal alles doen 
om het geschonken vertrouwen in daadkracht voor de NVKD om te zetten. 

Ik wens jullie veel leesplezier met nr. 35 van Diatomededelingen! 

Holger Cremer 
Voorzitter NVKD 
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Diatomededelingen 35, 2011 

Verslag van de bijeenkomst van de NVKD op 12-14 mei 2011 te Lelystad 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Voorhelmstraat 5, 2012 ZM Haarlem, Nederland; gertvanee@gmail.com 

Dit jaar hebben we een bijzondere studiebijeenkomst gehad in het teken van het 25-jarig bestaan van 
de NVKD. We waren te gast in het Smedinghuis van Rijkswaterstaat, waar de Waterdienst is 
gehuisvest. We hadden een aantal bijzondere sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Ook deze 
studiebijeenkomst is weer in drie dagen verlopen: een taxonomische workshop op de eerste dag, een 
lezingendag en een excursiedag. 

Donderdag 12 mei is, wederom onder de leiding van Bart Van de Vijver, de tweede taxonomische 
workshop gehouden. De diatomeeën kwamen ditmaal uit de groep van Encyonema & Encyonopsis. 
Wederom was de opkomst goed en het enthousiasme groot. 

Op vrijdag 13 mei is de jaarlijkse lezingendag gehouden. Allereerst werden we welkom geheten 
door de gastheer van deze bijeenkomst Frans Kouwets van de Waterdienst. Hij vertelde over het 
diatomeeënwerk bij de waterdienst van Rijkswaterstaat. 

Helaas was de gastspreker Prof. Dr. Peter Kroth uit Duitsland ziek geworden. Dit werd opgevangen 
door Holger Cremer met een lezing over diatomeeën in wielen en door Bart Van de Vijver, die een 
idee ontvouwde over de diatomeeënflora van de lage landen. 

Tijdens de lezingendag is ook de jaarlijkse jaarvergadering gehouden waarbij een 
bestuurswisseling het belangrijkste onderwerp was (zie verder onder het verslag van de 
ledenvergadering elders in dit nummer). 

Na de lunch vervolgde Bart Van de Vijver de lezingen namens Anna Besse-Lototskaya over het 
gebruik van trofische indices in Europa bij diatomeeënonderzoek voor waterkwaliteit. 

Caroline Souffreau volgde met een lezing getiteld “Molecules, valves and rocks: relationships 
inside Pinnularia in an evolutionary context”. 

In de pauze konden we genieten van een viertal heerlijke taarten met de tekst 25 jaar NVKD. 

Afbeelding 1. Twee van vier taarten ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de 
NVKD. 
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Na de pauze vertelde Christoph Pearce uit Denemarken hoe diatomeeën zijn gebruikt om in Florida 
hydrologische schommelingen te beschrijven. Tenslotte hield Jacco Kromkamp een lezing over 
bodembewonende diatomeeën in het intergetijdegebied. 

Aansluitend aan deze lezingen hebben we op uitnodiging van de Waterdienst van een diner genoten 
in een nabij gelegen restaurant.  

Op zaterdag 14 mei tenslotte was een excursie gepland. Met een flinke groep deelnemers zijn we 
op bezoek geweest in Schokland, dat in 1995 op de Lijst van het Werelderfgoed is geplaatst. Hier 
werden we na een kop koffie met appeltaart rondgereden op een kar met een tractor ervoor. We kregen 
op een aantal plaatsen tijdens tussenstops uitleg over de geschiedenis van het landschap en haar 
bewoners.  

Afbeelding 2. De deelnemers van het 25-jarig jubileum van de NVKD bij het Smedinghuis te Lelystad.
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Diatomededelingen 35, 2011 

Verslag van de 2de NVKD taxonomische workshop op 12 mei 2011 te Lelystad 

Frans Kouwets 

Waterdienst, afdeling WGML-H, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad, Nederland, Nederland; 
frans.kouwets @rws.nl 

Dit jaar waren de NVKD leden voor de studiedagen te gast bij de Waterdienst in Lelystad.  
Donderdag 12 mei was wegens groot succes vorig jaar in Aalst (België) wederom ingepland voor 

een workshop determineren. In totaal hadden zich 14 deelnemers opgegeven. Mevrouw Gerda Tielens 
heette iedereen welkom namens de Waterdienst en gaf een korte introductie met het focus op 
standaardisering en kwaliteitsborging. Deze workshop werd een aantal taxa uit de genera Encyonema 
en Encyonopsis onder de loep genomen. De inleidende uiteenzetting van Bart Van de Vijver was 
helder en informatief ondanks de blauwzweem die over de dia’s lag als gevolg van een slecht 
functionerende beamer. Hand-outs van de dia’s waren tevoren in de vorm van een syllabus aan de 
deelnemers verstrekt.  

Afbeelding 1. Het thema van de 2de NVKD 
taxonomische workshop. 
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Allereerst werd de opsplitsing van het genus Cymbella s.l. in een tiental nieuwe - deels slechts 
buiten Europa voorkomende - genera behandeld. Vervolgens werden de complexen rond Encyonema 
silesiacum, met taxa als Encyonema minuta, Encyonema ventricosum en Encyonema lange-bertalotii 
en Encyonopsis microcephala, met taxa als Encyonopsis minuta en Encyonopsis krammeri behandeld. 
’s Middags werd met behulp van een centraal opgestelde microscoop met digitale camera en 
hoogresolutie beamer materiaal klassikaal bediscussieerd. Een deel van dit materiaal betrof door Bart 
vervaardigde preparaten van type materiaal van enkele behandelde taxa. Voor al deze sterk op elkaar 
gelijkende vormen geldt dat individuele waarnemingen soms lastig op naam zijn te brengen, en men 
uit moet gaan van de hele populatie. Met name Encyonopsis krammeri bleek tot problemen te leiden en 
er onstond dan ook enige opwinding toen bleek dat drie van de deelnemers onafhankelijk van elkaar 
een vorm uit alkalisch milieu onder voorbehoud met Encyonopsis krammeri had geassocieerd. Nadere 
bestudering leerde dat de vorm zeker niet tot laatstgenoemde soort behoorde, maar zeer waarschijnlijk 
een onbeschreven, dus nieuwe soort betrof. Bart zal later dit jaar ter controle type-materiaal van 
Encyonopsis krammeri en verwante taxa opvragen, en de bevindingen zullen worden gepubliceerd.  

Ook deze tweede worshop werd algemeen als zeer geslaagd beschouwd, en plannen voor een 
vervolg worden reeds gesmeed. 
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Diatomededelingen 35, 2011 

Verslag ledenvergadering NVKD op 13 mei 2011 te Lelystad 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Voorhelmstraat 5, 2012 ZM Haarlem, Nederland; gertvanee@gmail.com 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
Bert Pex afwezig wegens familieomstandigheden. Christine Cocquyt is afwezig wegens vakantie. 

2. Verslag ledenvergadering 23 april 2010 in Aalst, België (bijgevoegd).  
Geen opmerkingen. Dit verslag is ook te lezen in Diatomededelingen 34, december 2010. 

3. Kort jaaroverzicht 2010 (secretaris). 
• Geen overlijdensberichten binnen de vereniging. 
• Jolanda van Iperen, vanaf het begin lid van de vereniging, heeft opgezegd wegens 

verandering van werkkring. 
• Het ledenaantal bedraagt 58 leden en 9 instituten. 
• Nog even terugkijkend hadden we een fantastische bijeenkomst bij de Vlaamse Milieu 

Maatschappij in Aalst, België. Een uitgebreid verslag hiervan is opgenomen in 
Diatomededelingen 34. 

• In 2010 was de eerste workshop taxonomie door Bart Van de Vijver over Achnanthidium. 
Deze was zeer succesvol en wordt vervolgd. 

• 26 november 2010 heeft het bestuur vergaderd in Beegden bij Bert Pex ter voorbereiding 
van de bijeenkomst in Lelystad 2011, waarbij tevens het 25-jarig bestaan werd voorbereid. 

• In december 2010 is Diatomededelingen 34 verschenen, samengesteld door Holger 
Cremer en Christine Cocquyt. 

4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2010 en begroting 2011 (penningmeester, Peter Vos). 
Peter Vos licht toe dat de vereniging financieel gezond is en verzoekt de leden na te denken over 
activiteiten die kunnen worden ondersteund. 

5. Verslag kascommissie en over 2010 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Adrienne 
Mertens treedt af, Jaco van der Wal blijft nog één jaar aan). Op de vergadering wordt een nieuw 
kascommissielid gekozen. 
• Adrienne Mertens doet namens de kascommissie verslag over het financieel beheer van 

2010 met als conclusie dat alles in orde is bevonden. De penningmeester wordt bedankt 
voor zijn werk en gedechargeerd over 2010. 

• Adrienne Mertens treedt af als kascommissielid; Jako van der Wal blijft nog 1 jaar aan; 
als nieuw kascommissielid heeft Marianne Thannhauser zich aangeboden. 

6. Web-site NVKD. Bert Pex 
Bij afwezigheid van Bert wordt dit punt niet verder behandeld; alle leden kunnen veel (en steeds 
meer) informatie vinden op de website www.diatom.nl. 
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7. Taxonomische diatomeeën workshop: evaluatie en toekomst. 
De taxonomische workshop van Bart Van de Vijver is bijzonder in de smaak gevallen en zeker 
voor herhaling vatbaar. Bart wil graag suggesties ter verdere verbetering van deze activiteit. 
Iedereen kan zich bij hem melden met ideeën. Bart wil dit uitbouwen tot een regelmatig 
terugkerende activiteit voor de leden. 

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden.  
Bart Van de Vijver en Christine Cocquyt treden beiden af. Bart heeft te kennen geven wel in het 
bestuur actief te willen blijven als conservator en redacteur. Christine zal niet terugkeren in het 
bestuur. Voor Christine Cocquyt wordt als algemeen bestuurslid voorgedragen: Caroline 
Souffreau. Als nieuwe voorzitter, opvolger van Bart Van de Vijver, wordt het huidige bestuurslid 
Holger Cremer voorgedragen. 
• Christine Cocquyt heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar werk in het bestuur 

van de NVKD en treedt af. Herman van Dam houdt een korte toespraak waarin nog eens 
gememoreerd wordt hoeveel Christine voor de vereniging heeft betekend. Voor haar in de 
plaats wordt Caroline Souffreau in het bestuur verwelkomd.  

• Bart Van de Vijver treedt af als voorzitter en Holger Cremer wordt gekozen als nieuwe 
voorzitter. Bart blijft als bestuurslid wel actief. 

• Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling: 
• voorzitter en productie Diatomededelingen: Holger Cremer 
• secretaris: Gert van Ee 
• penningmeester: Peter Vos 
• conservatrix, bibliotheek NVKD: Caroline Souffreau 
• webmaster: Bert Pex 
• Taxonomie en redacteur Diatomededelingen: Bart Van de Vijver 
• Algemeen bestuurslid: Herman van Dam 

9. Rondvraag. 
Jako van der Wal merkt op dat de email adressen niet kloppen; zijn emailadres was verouderd.  
Reactie bestuur: de leden worden dringend verzocht tijdig 
• veranderingen door te geven aan de secretaris en/of penningmeester. 
• Er wordt komend jaar aan gewerkt de ledenlijst geheel bij te werken. 

10. Sluiting. 
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Diatomededelingen 35, 2011 

De Waterdienst, Lelystad 

Frans Kouwets 

Waterdienst, afdeling WGML-H, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad, Nederland, Nederland; 
frans.kouwets @rws.nl 

In onderstaande bijdrage zal een kort overzicht worden geschetst van de Waterdienst, en meer in het 
bijzonder van de taken en verantwoordelijkheden van het hydrobiologisch laboratorium van deze 
Rijksdienst. 

De Waterdienst (Engels: Centre for Water Management) is opgericht in oktober 2007, en vormt als 
zodanig het resultaat van de fusie tussen in het bijzonder het Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ).  

De Waterdienst is een landelijk opererende Specialistische Dienst van Rijkswaterstaat (RWS). 

De missie van RWS omvat de zorg voor: 
• Droge voeten 
• Voldoende en schoon water 
• Vlot en veilig verkeer over water en wegen 
• Goede en bruikbare informatie 

De Waterdienst geeft invulling aan de “natte kant” van deze missie. De totale omvang van de 
Waterdienst bedraagt ongeveer 450 fte. Het werkveld beslaat het hoofdwatersysteem (zoet en zout), 
waarbij de dienst een kaderstellende en handhavende rol heeft. Dat betekent dat we niet meer alles zelf 
doen, maar een groot deel van het werk uitbesteden aan de markt. De huidige organisatie van de 
Waterdienst wordt weergegeven in onderstaand diagram. 

Afbeelding 1. Organogram van de Waterdienst. 
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Een belangrijk onderdeel van de Waterdienst wordt gevormd door de afdeling WGML (Water & 
Gebruik, Monitoring & Laboratorium: rechter kolom, derde blokje van onderen), met in totaal 
ongeveer 90 fte. Het laboratorium werkt onder accreditatie.  

Het cluster monitoring heeft de verantwoordelijkheid voor de meetnetten: het hoofdwatersysteem 
meetnet ten behoeve van de MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands; zie het 
kaartje hieronder), en het meetnet voor de KRW (KaderRichtlijn Water) voor zover het de wateren uit 
het hoofdwatersysteem betreft. Omwille van de efficiëntie overlappen beide meetnetten elkaar 
grotendeels. Wateren buiten het hoofdwatersysteem worden door de waterschappen gemonitord. 
Voortkomend uit het Bestuursakkoord Water (2011) vinden overigens op dit moment ontwikkelingen 
plaats in de richting van een andersoortige organisatie van de Waterdienst, die op termijn kunnen 
leiden tot één landelijk meetnet met de waterschappen en daaraan gekoppelde her-rangschikking van 
taken en verantwoordelijkheden. 

Afbeelding 2. Biologisch meetnet in het kader van de MWTL 
(Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands). 
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Binnen de monitoring van het hoofdwatersysteem spelen Diatomeeën slechts een zeer geringe rol. 
Het huidige fytobenthos meetnet omvat 17 locaties waar Diatomeeën in het kader van de KRW 
éénmaal per jaar, in mei worden bemonsterd van riet (al dan niet bevestigd op een soort dobber) of van 
steen (zie het kaartje hieronder).  

Afbeelding 3. Fytobenthos meetnet van de Waterdienst. 

Het cluster laboratorium met in totaal ongeveer zo’n 50 fte kent verschillende teams: Anorganische 
Chemie, Organische Chemie, Hydrobiologie en voorts Kwaliteitszorg en Uitbesteding, en Logistiek. 
Binnen het laboratorium neemt het team Hydrobiologie slechts een bescheiden plaats in met < 6 fte (7 
medewerkers). Het hydrobiologisch laboratorium is uitstekend geoutilleerd, waarbij alle microscopen 
voorzien zijn van een digitale camera zodat hoge resolutie afbeeldingen van alle waargenomen taxa in 
een centrale database kunnen worden opgeslagen. Tevens beschikt het laboratorium over een 
geavanceerde flow-cytometer, en over een Phenom desktop SEM ten behoeve van routinematige 
controles.  

Aangezien 90 – 100% van de aangeboden monsters wordt uitbesteed, richt het team Hydrobiologie 
zich met name op haar kaderstellende rol en het borgen van de kwaliteit van het inzamelen en opslaan 
van de analysegegevens. Een belangrijk wapenfeit is in dit verband het opzetten van de web-based 
applicatie TWN (Taxa Waterbeheer Nederland): een interactieve lijst met soortnamen en bijbehorende 
auteur(s)/jaartal combinatie, met verwijzing naar relevante determinatieliteratuur. Bovendien 
verwijzen synoniemen naar elkaar door en wordt een voorkeursnaam aangeboden, en kan op elk 
taxonomisch niveau worden geaggregeerd en geselecteerd. Door aan deze namen ook afbeeldingen en 
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taxonomische en ecologische gegevens te koppelen zal op termijn een “Taxa-INFO” systeem ontstaan. 
Momenteel worden plannen gemaakt om dat in samenwerking met andere in de NVKD 
vertegenwoordigde organisaties nader vorm te geven.  

Tenslotte worden door het laboratorium jaarlijkse ringonderzoeken georganiseerd, waarbij wat de 
diatomeeën betreft soms ook monsters uit relevante locaties in het buitenland worden betrokken (zie 
onderstaande foto). 

Afbeelding 4. Reimeria sinuata (Lot, Frankrijk, ring-
onderzoek 2010). Phenom, ×10.000, Lengte: 12,5 µm. 
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Diatomededelingen 35, 2011 

Diatom monitoring programs in surface waters in Flanders (Belgium) for the Water Framework 
Directive 

Gaby Verhaegen 

Flemish Environment Agency (VMM), Department Water Monitoring, Aalst, Belgium; 
g.verhaegen@vmm.be

To meet the requirements of the European Water Framework Directive (WFD), a good ecological 
status should be reached in all natural surface water bodies by 2015, and a good ecological potential in 
all artificial or heavily modified surface water bodies. For this purpose, Member States establish 
monitoring programs for evaluating the ecological status or potential of their water bodies, based on 
those chemical, physical-chemical, hydromorphological and biological quality elements that are 
specified by the WFD for each surface water category (rivers, lakes, transitional waters and coastal 
waters). 

According to the WFD, the assessment method used by the member states to evaluate the 
ecological status or potential should be expressed as an ecological quality ratio (EQR) that can take 
values between zero and one, with high ecological status represented by values close to one and bad 
ecological status by values close to zero. This EQR range is divided into five quality classes. 
The Member States establish three monitoring programs. Surveillance monitoring is carried out at least 
once every six years for a sufficient number of surface water bodies to provide an assessment of the 
overall surface water status and to follow-up long-term trends . Operational monitoring is undertaken 
at least once every three years to establish the status of those water bodies identified as being at risk of 
failing to meet their environmental objectives. Investigative monitoring is carried out in case the 
reason for any exceedance is unknown. 

The Flemish integrated water management objectives are in agreement with the European Water 
Framework Directive. Within the Flemish region, there are:  

• 2 river basin districts, namely Scheldt and Meuse 
• 11 river (sub-)basins 
• 202 water bodies 

A new diatom-based assessment method for Flanders has been developed by the Institute for 
Nature and Forest Research, and is called PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-
Associated Diatoms; Hendrickx & Denys, 2005). This method has been evaluated during a recently 
finalised research project and will be partly revised. 

The diatom monitoring programs for the WFD in Flanders is implemented and set up by the 
Flemish Environment Agency (VMM). The first samplings for the WFD started in 2007.  During 2007 
– 2009, surveillance monitoring of diatoms was carried out in 29 Flemish river water bodies and 4 
lake water bodies. Operational monitoring of diatoms in this period was undertaken in 141 river 
water bodies (> 50 km² catchment area), on approximately 500 locations of smaller watercourses (> 10 
and < 50 km² catchment area), and in 11 lake water bodies. 

Approximately 250 samples were taken in 2007, approximately 380 in 2008 and 518 in 2009. 
Monitoring of diatoms (one of the relevant biological quality elements for the surface water 

categories ‘rivers’ and ‘lakes’) consists of routine sampling, pre-treatment, and identification, 
enumeration (counting of the valves) and interpretation of samples in order to calculate an Ecological 
Quality Ratio (EQR-scale from 0 to 1). 
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After sample preparation, 500 valves are identified at species level and counted. As of April 2010, 
approximately 80% of the samples were counted. Involved in this work at VMM are Lidia Anokhina 
and Gaby Verhaegen (Figure 1). Several NVKD diatomists contributed as well, under coordination of 
Bart Van de Vijver (assigned by VMM). 

Subsequently, the taxonomic counting lists can be integrated into an electronic database to enable 
EQR calculation.  Frank Lavens takes care of this; in cooperation with Wim Gabriels he is responsible 
for interpreting and reporting of the results. 

Figure 1. Staff of the diatom research Group at VMM. 

The partial counting results at the sample level show that 20% of sampled locations in the larger 
rivers (> 50 km² catchment area), and 11% of the sampled locations in the smaller rivers (10 – 50 km² 
catchment area), indicate a good status or a good potential. 

The counting results at the water body level of these 80% of the first sampling period (2007–
2009), show that in general 6 to 7 % of the river water bodies is in a good status or has a good potential 
based on diatoms (EQR ≥ 0,6). 

Conclusion: the goal of reaching a good water quality in all surface waters for 2015 is a big 
challenge and seems a ‘mission impossible’. Therefore, an extension of the deadline for reaching this 
target to 2021 or even 2027 is announced as a necessity to reach the objectives. 

The map shown provides an overview of preliminary results for the period 2007–2009 of the 
Flemish monitoring network (April 2010; Figure 2). The coloured dots represent the quality classes of 
water body locations that have already been sampled and evaluated by means of the actual version of 
the PISIAD method. 
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Figure 2. Water quality results of the Flemish monitoring network for 2007-2009. 

 19



 
 
 

 20



Diatomededelingen 35, 2011 

Overstromingen, landschapsveranderingen en waterkwaliteit gedocumenteerd in een 
sedimentboring uit het Haarsteegse Wiel, Noord-Brabant, Nederland 

Holger Cremer, Frans Bunnik en Timme Donders 

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Geological Survey 
of the Netherlands, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht; holger.cremer@tno.nl 

Dit artikel is een sterk veranderde en ingekorte weergave van een Engelstalig (Cremer et al., Journal of 
Paleolimnologie 44: 789-801, 2010) en een Nederlandstalig (Cremer et al., H2O 1-2009) artikel over 
dit onderwerp. Voor een gedetailleerde beschrijving en discussie van het hier gepresenteerde 
onderzoek wordt daarom naar de genoemde publicaties verwezen. 

INLEIDING 
De menselijke invloed op de ecologische toestand van ecosystemen zoals meren en rivieren is een 
wereldwijd fenomeen. Eutrofiëring en verzuring veroorzaakt door menselijke activiteiten zijn 
mondiaal een serieus probleem voor oppervlaktewateren (Zimmerman et al., 2008; Smith & Schindler, 
2010). Met talloze maatregelen en projecten wordt er geprobeerd om de milieucondities en ecologische 
kwaliteit te herstellen tot op het niveau voordat de mens zwaar in zijn omgeving ingreep. Zulke 
herstelprocedures worden tegenwoordig vaak binnen het kader van nationale en internationale 
overeenkomsten uitgevoerd, bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die vereist dat 
wateren in de Europese Unie over een tiental jaren minimaal in een goede ecologische toestand moeten 
verkeren. Hoewel er in Nederland geen natuurlijke, d.w.z. niet door de mens gemaakte of beïnvloede 
wateren meer aanwezig zijn, moet voor de Nederlandse wateren een quasi natuurlijke toestand, de 
onverstoorde of referentietoestand, gedefinieerd worden. De referentietoestand voor Nederlandse 
watertypen wordt tegenwoordig afgeleid uit een combinatie van historische gegevens, modellen, 
vergelijkbare natuurlijke situaties in het buitenland en kennis van deskundigen (bv. Van der Molen en 
Pot, 2007). Deze aanpak levert echter vaak geen eenduidig beeld en is bovendien slecht te verifiëren. 

Paleo-ecologische methoden worden in Nederland tot nu toe onderbenut hoewel deze met name 
voor diepere en oudere wateren een unieke aanpak kunnen bieden voor de kwantificering van 
referentietoestanden. In sedimentboringen worden vooral fossiele associaties van kiezelalgen of 
diatomeeën toegepast in paleo-ecologische reconstructies (Hall & Smol, 2010). In Nederland bieden 
wielen of kolken, die als gevolg van dijkdoorbraken door rondkolkend water langs rivierdijken zijn 
gevormd (Hesselink et al.,2003), een unieke kans om lange en oude sedimentkernen te boren en 
onderzoek te doen aan indicatoren voor de paleo-milieuontwikkeling. Een goed voorbeeld is de 
reconstructie van de milieu- en landschapsontwikkeling van het Haarsteegse Wiel (Provincie Noord-
Brabant) tijdens de afgelopen 270 jaar. Aan de hand van een aantal biologische en geochemische 
indicatoren werden de waterkwaliteit en gerelateerde regionale landschapsveranderingen van dit meer 
in deze periode gedocumenteerd. 
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MATERIAAL EN METHODEN 

Onderzoeksgebied 
Het Haarsteegse Wiel ligt in het Rijn-Maas delta vlakbij de dorpen Haarsteeg en Hedikhuizen 
(afbeelding 1). De twee bekkens van het wiel werden als gevolg van dijkdoorbraken in 1610 en 1740 
gevormd. De gaten in de dijk werden na de doorbraken weer gedicht en het Haarsteegse Wiel kreeg zo 
een binnendijkse ligging. Daardoor bleef het wiel relatief vrij van overstromingen, vulde relatief 
langzaam op met sediment en bleef zo tot op heden een relatief diep meer (Van Heusden, 1945). De 
maximale waterdieptes van het Haarsteegse Wiel zijn 18 m (noordelijke bekken) en 8 m (zuidelijke 
bekken) en het wiel heeft een oppervlak van ongeveer 17,9 ha. In het noordelijke bekken werd in 2007 
een bijna 5 m lange sedimentkern op 17 m waterdiepte geboord. Aan deze sedimenten werden een 
aantal geochemische (magnetische susceptibiliteit, radiocesium, organische koolstof, zwavel, vliegas) 
en biologische (diatomeeën, stuifmeel of pollen) analyses uitgevoerd. 

Ouderdom-gerelateerde en geochemische analyses 
De ouderdom van de geboorde sedimenten werden bepaald met de meting van de magnetische 
susceptibiliteit (MS) en radiocesium activiteiten en de aanwezigheid van micro-tephra. De MS is een 
maat voor de magnetiseerbaarheid van het sediment een maakt sedimentlagen die als gevolg van een 
overstroming zijn afgezet goed zichtbaar. Door de koppeling van deze sedimentlagen aan historisch 
goed gedocumenteerde overstromingsrampen worden betrouwbare dateringen mogelijk. De ouderdom 
van de bovenste sedimentlagen werden door middel van radiocesiumactiviteiten bepaald die de 
atoomtesten rond 1960 en het Tsjernobyl reactorongeluk in 1986 zeer goed documenteren. Bovendien 
werd er in het onderste gedeelte van de boring micro-tephra gevonden dat duidelijk aan een IJslandse 
vulkaanuitbarsting verbonden kon worden. 

De concentraties van totaal organische koolstof, zwavel en een aantal chemische elementen zoals 
chroom werden met geochemische analyseapparatuur bepaald (Cremer et al., 2010). 

Als indicator van eventuele luchtvervuiling werd in de bovenste meter van de boring de 
hoeveelheid vliegas bepaald. Vliegas ontstaat door verbranding van fossiele energiedragers zoals olie 
en steenkool en bestaat zowel uit organische (zogeheten SCPs, spheroidal carbonaceous particles) als 
anorganische (zogeheten IASs, inorganic ash spheres) deeltjes (Rose, 2001). In dit onderzoek werd 
alleen de hoeveelheid SCPs microscopisch bepaald. 

Biologische analyses 
Voor de diatomeeënanalyses werden van elk monster 0,5-2 g gevriesdroogd materiaal opgewerkt. Na 
de behandeling met waterstofperoxide om het organisch materiaal te verwijderen werden de 
microscopische preparaten met het inbeddingsmiddel Naphrax gemaakt. De analyse van de preparaten 
gebeurde met een Leica DM2500 microscoop op een vergroting van ×945. 

De chemische opwerking van de pollenmonsters is in Cremer et al. (2010) beschreven. Om 
pollenconcentraties te kunnen berekenen werd er een bekende hoeveelheid van een exotische 
stuifmeelsoort (Lycopodium clavatum) toegevoegd. Pollenpercentages zijn berekend op basis van de 
pollensom van bomen, heide en kruiden, en granen. 

Statistische toepassingen 
De reconstructie van de hoeveelheid totaalfosfor in het Haarsteegse Wiel tijdens de laatste centennia 
werd gedaan door de diatomeeënassemblages door toepassing van een zogeheten training set en 
modern analogue technique (MAT)-model uit het databestand EDDI (European Diatom Database 
Initiative) te vertalen naar absolute fosforgehaltes. De toegepaste trainingsset bevat 345 Europese 
meren met een fosfor gradiënt van 2 tot 1189 µg/l (gemiddeld 95 µg/l). De berekeningen werden 
uitgevoerd met het softwarepakket C2 version 1.5 (Juggins, 2007). 
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Afbeelding 1. Geografische positie van het Haarsteegse Wiel. De twee pijlen in de rechte afbeelding tonen de 
overstromingsrichtingen van de dijkdoorbraken in 1610 en 1740. 

RESULTATEN 

Ouderdom van de boring 
Afbeelding 2 geeft de magnetiseerbaarheid van de sedimentboring weer. De boring bestaat uit twee 
deelboringen die door middel van de MS signatuur aan elkaar gekoppeld konden worden. De grote 
uitschieters van de MS curve weerspiegelen de volgende historisch gedocumenteerde overstromingen 
van het noordelijke bekken: 1740 (ontstaan van het wiel), 1795, 1799, 1809 en 1880. Deze 
overstromingsdata werden, samen met een afzettingsdatum van micro-tephra die afkomstig is van de 
Laki vulkaan op IJsland (1883 uitgebarsten) en dateringen door bepalingen van de 
radiocesiumactiviteit in de bovenste sedimentlagen, gecombineerd tot een ouderdomsmodel 
(afbeelding 3). De bovenste 350 cm in het noordelijke bekken representeren volgens dit model de 
laatste 260 jaar van de milieuontwikkeling van het Haarsteegse Wiel en omstreken. 

Geochemische indicatoren 
Tussen 350 en 80 cm boring diepte zijn de zwavel- en organische koolstofconcentraties op een relatief 
laag niveau (afbeelding 4). Opvallend zijn echter een aantal uitschieters (352, 248, 240 en 228 cm) met 
bijzonder lage koolstofconcentraties die goed overeenkomen met lage magnetische susceptibiliteit en 
de grote overstromingen. Vanaf 1880 (80 cm diepte) stijgt de organische koolstofconcentratie duidelijk 
tot de maximale hoeveelheid die in de bovenste sedimentlagen aangetroffen wordt. Ook de 
zwavelconcentratie stijgt vanaf 1880, bereikt een maximum tussen A.D. 1900 en 1910 (60-72 cm 
diepte) en daalt vervolgens weer tot waarden van rond de 1 %. De chroomconcentraties waren 
duidelijk verhoogd in de periode A.D. 1910-1930 (60-70 cm diepte). De hoeveelheid vliegas deeltjes 
toont een uitschieter op 80 cm boring diepte gelijktijdig met een overstromingslaag, neemt vervolgens 
toe vanaf ongeveer A.D. 1880 (70 cm diepte) en bereikt rond A.D. 1960 (38 cm diepte) een maximum 
(afbeelding 4). 

Biologische indicatoren 
De conservatie van diatomeeën is zeer goed in de bovenste 100 cm van de sedimentboring en matig tot 
slecht in de daaronder liggende lagen. De sedimentlagen rond A.D. 1740 (340-355 cm diepte) en A.D. 
1800 (225-245 cm diepte) bevatten slechts enkele matig geconserveerde diatomeeënschalen. De 
diatomeeënconcentratie in het algemeen lag voorafgaand aan ongeveer A.D. 1920 (60 cm diepte) en 
duidelijk hoger na deze datum (afbeelding 4). De berekening van de accumulatie van 
diatomeeënschalen toont aan dat de hoge aantallen schaaltjes in het bovenste gedeelte een gevolg van 
verhoogde productiviteit in het water was en niet door bijvoorbeeld sedimentcompactie tot stand is 
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gekomen. De diatomeeënassemblages tussen A.D. 1750 en 1820 (330-70 cm diepte) worden 
gedomineerd door Puncticulata praetermissa (Lund) Håkansson en Fragilaria spp. terwijl na A.D. 
1920 Puncticulata radiosa (Grunow) Håkansson in hoge getallen aangetroffen wordt. (Cremer et al., 
2010). De aanwezigheid van P. radiosa daalt na A.D. 1920 (55 cm diepte). De diatomeeënassemblages 
van de laatste eeuw zijn vooral gedomineerd door Asterionella formosa Hassall, Aulacoseira granulata 
(Ehrenberg) Simonsen, Cyclotella ocellata Pantocsek, Fragilaria crotonensis Kitton, Stephanodiscus 
medius Håkansson, S. hantzschii Grunow en S. parvus Stoermer et Håkansson. 

Afbeelding 2. Lithologie en magnetische sus-ceptibiliteit 
van de sedimentboring uit het noordelijke bekken van het 
Haarsteegse Wiel. 
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De conservering van pollen is in alle monsters zeer goed. In de boring van het noordelijke bekken 
konden vier pollen assemblage zones onderscheiden worden (HWG 1-4; Cremer et al., 2010). Pollen 
van bomen (els (Alnus), wilg (Salix), eik (Quercus), berk (Betula) en hazelnoot (Corylus)) tonen een 
relatief stabiele hoeveelheid sinds A.D. 1740 maar na A.D. 1920 (60 cm diepte) nemen boompollen 
duidelijk toe (afbeelding 4). Heide- en kruidenpollen komen in de hele boring met ongeveer 20 % 
voor. Ook akkergewassen (haver, tarwe, hennep, rogge) maken tot ca. A.D. 1870 rond 20 % van de 
pollenassemblages uit, maar nemen echter vervolgens duidelijk af (afbeelding 4).Opvallend is verder 
dat graspollen (Gramineae of Poaceae), die indicatief zijn voor weilanden, na 1880 duidelijk 
toenemen. Grote hoeveelheden van overblijfselen van de groenalg Pediastrum worden aangetroffen in 
sedimentlagen die zijn afgezet na de grote overstromingen van 1740, 1809 en 1880 voor en lijken 
hiermee samen te hangen. Vervolgens neemt de hoeveelheid van Pediastrum telkens geleidelijk af. 

Afbeelding 3. Dateringen en ouderdomsmodel van de boring uit het 
Haarsteegse Wiel. 
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DISCUSSIE 

Landschapsontwikkeling 
De recente vegetatie is sinds het Laat Holoceen zwaar beïnvloed door menselijke activiteiten. De 
natuurlijke vegetatie in de Nederlandse delta is gedomineerd door bebossing met eik (Quercus), linde 
(Tilia), iep (Ulmus), es (Fraxinus) en hazelnoot (Corylus). Het open landschap dat wordt 
gerepresenteerd door de pollenassemblages in de sedimenten van het Haarsteegse Wiel weerspiegelt 
echter het cultuurlandschap van de moderne tijd. Deze vegetatie is getypeerd door graanakkers en 
aangeplante dennenbossen, het laatste vooral in de dekzandgebieden in de provincies Noord-Brabant 
en Limburg (Cremer et al., 2009). Opmerkelijk in de pollenassemblage van het Haarsteegse Wiel zijn 
de veranderingen vanaf A.D. 1880 (afbeelding 4). Vóór A.D. 1880 geven de pollenspectra aan dat op 
de akkers rond het wiel vooral granen werden verbouwd. Dit veranderde in het kader van de 
landbouwcrisis in Nederland vanaf rond A.D. 1875 toen de grootschalige aanbouw van granen afnam 
als gevolg van de invoer van veel landbouwproducten uit overzeese landen (Bieleman, 1992). Als 
gevolg hiervan schakelden boeren naar veeteelt om en werden vervolgens veel akkers omgezet in 
grasland wat in de pollenassemblage te zien is in de toename van pollen van Poaceae (afbeelding 4). 
Door de sterk gegroeide bevolking en stijgende vraag naar voedsel werd na de landbouwcrisis in 
Nederland met het gebruik van kunstmest begonnen. De sterke toename in het gebruik van kunstmest 
leidde uiteindelijk ook tot hogere nutriëntengehaltes in de Nederlandse wateren wat in de sedimenten 
van het Haarsteegse Wiel af te lezen is aan duidelijk gestegen concentraties van organische koolstof na 
A.D. 1880. 

Afbeelding 4. Geochemische en biologische karakteristieken van de boring uit het Haarsteegse Wiel. TF, 
totaalfosforgehalte. 

Waterkwaliteit 
De ecologische waterkwaliteit in het Haarsteegse Wiel wordt gerepresenteerd door de 
diatomeeëngegevens van de boring. Enerzijds vertellen de diatomeeënconcentratie en –accumulatie 
iets over de productiviteit in het meer, anderzijds zegt de reconstructie van absolute totale 
fosforgehaltes (TF) iets over de eutrofiëringstoestand van het wiel. Tussen A.D. 1770 en 1920 (240-
60 cm diepte) lag de fosforconcentratie op een relatief laag niveau van ongeveer 30 µg/l (afbeelding 
4). Dit betekent dat het Haarsteegse Wiel gedurende de langste tijd van zijn bestaan een mesotroof 
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meer was dat niet jaarlijks maar slechts sporadisch werd overstroomd door rivieren en er vervolgens 
relatief veel nutriënten werden ingespoeld (Cremer et al., 2010). In deze periode zijn er twee 
uitschieters te zien: rond A.D. 1760 (320 cm diepte) en A.D. 1800 (240-230 cm diepte) lag TF volgens 
de reconstructie duidelijk boven de 100 µg/l en wijst op een eutrofiëring rond deze fasen. Het wordt 
vermoed dat beide uitschieters in samenhang staan met de voorafgaande overstromingen die zeker 
voor bovenmatige aanvoer van nutriënten in het wiel gezorgd hebben (Cremer et al., 2010). 

Na A.D. 1920 werden TF concentraties van rond de 40 µg/l gereconstrueerd die een lichte 
verschuiving van de trofische status naar zwak eutrofe condities aanduiden. Deze eerste eutrofiëring is 
in verband te zien met de boven beschreven veranderingen in de landbouw (veeteelt, gebruik van 
kunstmest) die uiteindelijk tot de aanvoer van meer nutriënten leidde en in een hogere 
diatomeeënproductie en -accumulatie tot uitdrukking komt (afbeelding 4). Een tweede 
eutrofiëringsfase is gedocumenteerd na rond A.D. 1980 (25 cm diepte) toen de TF concentraties 
opliepen naar waarden van 60-80 µg/l wat erop wijst dat het Haarsteegse Wiel recentelijk een eutroof 
meer werd. Oorzaak hiervoor is waarschijnlijk het excessieve gebruik van dierlijke mest afkomstig van 
lokale varkensboerderijen op maïsakkers in de omgeving van het wiel. 

Naast de veranderingen in de ecologische status zijn er in de boring ook chemische 
verontreinigingen gedocumenteerd. Als gevolg van de omschakeling in de landbouw en de industriële 
ontwikkeling rond het begin van de 20ste eeuw werden er in het Haarsteegse Wiel gebied leerlooierijen 
en melkfabrieken opgericht waarvan het afvalwater grotendeels in de omgevende oppervlaktewateren 
geloosd werden. Het gebruik van chroomsulfaat bijvoorbeeld bij het looiproces komt tot uiting in 
verhoogde chroom- en zwavelconcentraties in het sediment tussen A.D. 1900 en 1930 (Cremer et al., 
2010). Hiernaast is ook het toenemende verbruik van fossiele brandstoffen goed gedocumenteerd in de 
boring door organische vliegas partikels (afbeelding 4). De geleidelijke toename van deze SCPs in het 
sediment vanaf ongeveer A.D. 1900 weerspiegelt het toegenomen verbruik van fossiele brandstoffen in 
het kader van de industrialisering zeer goed. De afname van vliegas partikels na rond A.D. 1980 is te 
danken aan het toepassen van maatregelen om de luchtvervuiling in te perken zoals bijvoorbeeld het 
gebruik van roetfilters. 

SLOTOPMERKING 
Het hier beschreven multidisciplinaire paleo-ecologisch onderzoek documenteert de nauwe samenhang 
tussen agrarische, industriële en landschapsontwikkeling enerzijds en ecologische waterkwaliteit 
anderzijds. De ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit in het Haarsteegse Wiel weerspiegelt in 
grote mate de vegetatie- en landbouwgeschiedenis van de regio, die wederom gedocumenteerd is in de 
pollenassemblages in de sedimenten. Het Haarsteegse Wiel was oorspronkelijk een mesotroof meer 
met een fosforconcentratie van minder dan 30 µg/l. Deze gedurende bijna 150 jaar stabiele toestand 
kan als vrijwel natuurlijke referentietoestand beschouwd worden. Vanaf A.D. 1880 hadden de 
toenemende bevolkingsdruk, het veranderde landgebruik en de zich ontwikkelende industrie een grote 
invloed op landschap en natuur. Dit uitte zich vooral door de toename en afzetting van organische 
koolstof en andere stoffen zoals zwavel en chroom in het wiel. De reconstructie van het fosforgehalte 
wijst op een eutrofiëring van het Haarsteegse Wiel vanaf A.D. 1920 in twee fasen. Terwijl de eerste 
nutriëntenstijging vanaf A.D. 1920 een gevolg van de landbouwrevolutie in Nederland is, is de tweede 
eutrofiëring een reactie op de in het algemeen hoge culturele, recreatieve en industriële gebruiksdruk 
op het wiel en zijn omgeving. 

Dit onderzoek bewijst het potentieel van paleo-ecologisch onderzoek voor het ontrafelen van de 
landschaps- en milieugeschiedenis van sterk door de mens beïnvloede gebieden. Ook waterbeheerders 
krijgen hiermee een instrument in handen om bijvoorbeeld de door de KRW vereiste referentiesituaties 
van oppervlaktewateren te beschrijven. 
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INLEIDING 
De trofische toestand van rivieren en meren is één van de belangrijkste factoren die de samenstelling 
van de daar levende diatomeeëngemeenschap bepalen. Het gebruik en de betrouwbaarheid van 
diatomeeën als indicatoren van deze trofische toestand werd in het verleden reeds meermaals bewezen 
(Pan & Lowe, 1994, Stevenson & Pan, 1999). De toenemende eutrofiëring van de Europese 
waterlopen en de daaraan gekoppelde toegenomen bezorgdheid, heeft geleid tot de ontwikkeling van 
een veelheid aan trofische indices op basis van de aanwezige diatomeeënflora. De meeste van deze 
indices, zowel voor stilstaande als stromende wateren, zijn gebaseerd op regionale datasets [Hofmann, 
1994; Coring et al., 1999 (Germany), Van Dam et al., 1994 (The Netherlands), Kelly and Whitton, 
1995 (UK), Rott et al., 1999 (Austria) and Hürlimann and Niederhauser, 2002 (Switserland)]. Om deze 
veelheid aan indices op een snelle en overzichtelijke manier te kunnen berekenen, werd het 
softwarepakket Omnidia (Lecointe et al. 1993) ontwikkeld waarin zo maar eventjes 30 verschillende 
indices en dus ook de achterliggende datasets, vervat zitten. Omdat vaak uitgegaan wordt van een 
overduidelijk kosmopoliet karakter van de diatomeeën, worden deze indices niet alleen op regionale 
schaal maar in heel Europa toegepast, soms door verbeterde (lees regionaal-beïnvloede) ecologische 
scores voor de samenstellende soorten aan te passen in de datasets. 

De grote variatie in trofische indices veroorzaakt een zekere willekeur bij onderzoekers die ze 
toepassen en het is onduidelijk of verschillende tussen de resultaten significant zijn en waaraan deze 
verschillen te wijten zijn. Wanneer we uitgaan van een kosmopoliet karakter van diatomeeën, zouden 
deze in principe een constante trofische voorkeur moeten hebben. Daarentegen is in verschillende, 
voornamelijk noord-amerikaanse, studies aangetoond dat de Europese indices gecalibreerd moeten 
worden naar de regionale situatie alvorens ze kunnen gebruikt worden (Fore and Grafe, 2002; 
Potapova and Charles, 2007). Bovendien bleek ook dat zelfs binnen Europa bepaalde indices niet 
bruikbaar waren in andere regio’s dan waarvoor ze ontwikkeld werden (Kelly et al., 1998; Pipp, 2002; 
Rott et al., 2003).  

Daarom werden in een vergelijkende studie de oorzakan van de verschillen tussen de indices 
geanalyseerd door de trofische scores van de soorten te vergelijken. Daarbij werd een 
gemeenschappelijke trofische voorkeurlijst aangemaakt die in een groot Europees verspreidingsgebied 
gebruikt kan worden. De lijst werd gebaseerd op consistente trofische scores uit de verschillende 
indices. De trofische diatomeeënscores en de consistentie van de indices werden getest door ze toe te 
passen op een grote test-dataset van Europese rivieren (STAR-monsters). Tenslotte werden een aantal 
aanbevelingen opgesteld om een objectievere en meer consistente evaluatie te krijgen van de trofische 
toestand gebaseerd op deze indices.  
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METHODEN 

Trofische indices 

Keuze en herschaling van de indices 
Eén van de verwezenlijkingen van het Europese project EU EUROLIMPACS was het opstellen van de 
Diatom Indicator Database versie 3.2 (www.freshwaterecology.info) waarin 17 trofische 
diatomeeënindices opgenomen werden uit verschillende ecoregio’s in Europa. De database maakt 
gebruik van een taxonomisch-gestandardiseerde soortenlijst (CEMAGREF-lijst van Bordeaux 
opgesteld door Michel Coste). De geteste indices en soortenscores in onze studie werden uit deze 
database gehaald. De indices werden vervolgens herschaald naar een gemeenschappelijke indeling op 
basis van het classificatie-systeem van Rott et al. (1999) (Tabel 1). Niet alle indices konden op een 
dergelijke manier gestandardiseerd worden en zij werden dan ook verwijderd uit de studie. Uiteindelijk 
werden zeven indices weerhouden (Tabel 2) uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Tabel 1. Gebruikte schaal voor de trofische scores.

Trophische score Beschrijving P-optimum, µg/l 
1 oligotroof <10 
2 oligo-mesotroof or β -mesotroof >=10  <20 
3 mesotroof >=20  <30 
4 meso-eutroof or α -mesotroof >=30  <50 
5 eutroof >=50  <100 
6 eu-hyper(poly)troof >=100 

Tabel 2. Lijst van de trofische indices die gebruikt werden in deze studie.

Index Originele referentie Bron Aantal 
taxa 

Watertype Land Ecoregio 

GM B&O Behrendt & opitz 1996 Coring et al. 1999 172 rivieren Duitsland 14 

GM Seen 
LAWA-AK Gewässer-
bewetung, Stehende 
Gewässer 1998 

Coring et al. 1999 173 meren Duitsland 
9 

Trophy D Schmedje et al. 1998 Hürlimann & 
Niederhauser 2002 

106 rivieren Duitsland 9 

TDI Kelly & Whitton 1995 Coste, OMNIDIA 1603 rivieren Groot 
Britannië 18 

Rott Rott et al. 1999 Coste, OMNIDIA 533 rivieren Oostenrijk 4, 8 

Hofmann Hofmann 1994 Coste, OMNIDIA 540 meren Duitsland 9 

Van Dam Van Dam et al. 1994 Coste, OMNIDIA 899 meren en zwak 
brake wateren 

Nederland 13, 14 

Consistentie van index-scores 
De consistentie in trofische scores per soorten tussen de zeven indices werd getest door paarsgewijs 
het aantal soorten met identieke scores te tellen. De resultaten werden vergeleken in box-plot 
diagrammen waarbij het aandeel van soorten met identieke scores werd gedeeld door het aantal soorten 
dat de indices gemeenschappelijk hadden. Om de gelijkenis in soortensamenstelling tussen de indices 
werd de Sørensen Similarity index (Sørensen, 1948) berekend. Deze telt het aantal soorten die 
gemeenschappelijk zijn (c) en vergelijkt dit met het aantal soorten die per index uniek zijn (a & b) door 
de volgende formule toe te passen: 2c/a+b+2c. Hoe hoger de Sørensen Similarity index (max=1), hoe 
groter de similariteit.  
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Betrouwbaarheid van soort-scores 
Wanneer een soort in tenminste drie van de zeven indices voorkomt met dezelfde score of als de soort 
voorkomt in vier of meer indices met dezelfde of maximum twee, op elkaar volgende, scores, dan 
werd dat taxon de status ‘betrouwbaar’ gegeven. Een betrouwbare soort wordt dus niet bepaald door 
watertype of geografische verspreiding, maar enkel door het criterium van trofische score. 
‘Onbetrouwbare’ soorten zijn dan soorten die in tenminste drie indices voorkomen en daarbij scores 
vertonen in ten minste twee niet op elkaar volgende klassen. 

STAR gegevens 
Een dataset van 359 monsters, afkomstig uit 13 Europese landen werd gebruikt om de variatie tussen 
de trofische indices in te schatten. Deze monsters werden verzameld en geanalyseerd in het kader van 
het met Europese fondsen betaalde onderzoeksproject STAR (Standardisations of River 
Classifications; Furse et al., 2006). De monsters werden verzameld in een brede waaier van 
waterlopen, gaande van smalle bergbeken tot brede laaglandrivieren en overspannen alle 
waterkwaliteitsklassen. In totaal werden 132.087 diatomeeën geteld behorende tot 620 soorten, en dit 
op basis van een taxonomisch consistente nomenclatuur (volgens Omnidia 4.2).  

Trofie-analyse 
De trofische scores van Rott en TDI werden berekend gebruik makend van Omnidia 4.2. Voor de 
indices van Hoffmann en Van Dam werd het principe van gewogen gemiddelde toegepast. Omdat de 
index resultaten niet op een gemeenschappelijke schaal konden berekend worden, werden ze onderling 
vergeleken door gebruik te maken van een rank correlation. Daarbij worden alle monsters per index 
van de meest oligotrofe tot de meest hypertrofe geklasseerd en wordt de plaats in het klassement als 
score genomen. Wanneer verschillende monsters een zelfde score had, werd een gemiddelde berekend 
van de klasseringen van deze monsters. De significatie van de correlaties werd getest met een niet-
parametrische Kendall-correlation test (p<0.05). 

Aandeel van de soort scores 
Om de invloed van de soortensamenstelling in de datasets van de verschillende trofische indices op de 
waterkwaliteit te testen, werd het percentage van soorten met scores in de STAR-monsters berekend 
voor elk van de zeven indices. Ook het aandeel van de soorten die met een abundantie van meer dan 
1% voorkomen en het aandeel van de meest voorkomende soorten zoals Achnantidium minutissimum 
(Kütz.) Czarnecki, Cocconeis placentula Ehrenb., Navicula lanceolata (C.Agardh) Ehrenb. and 
Planothidium lanceolatum (Bréb.) Lange-Bert., werd berekend.  

RESULTATEN 

Trofische indices 

Consistentie van de index scores 
Tabel 3 toont de paarsgewijze similariteit tussen de indices. De gemiddelde similariteit is 0.37. Uit de 
tabel blijkt duidelijk dat er zich twee groepen afbakenen. Een eerste groep bestaat uit de indices GM 
B&O, GM Seen and Trophy D, drie indices die slechts een maximum van 175 soorten in hun dataset 
opnemen. In de twee groep vinden we Rott, TDI, Van Dam en Hoffmann, allemaal indices die veel 
meer soorten opnemen (533-1603). 

Wanneer we de soorten klasseren per trofische score (Afbeelding 1) merken we een duidelijk 
verschil in de samenstelling. Over het algemeen kan gesteld worden dat de indices vooral soorten 
opnemen uit de buitenste klassen terwijl soorten uit de middenklassen veel minder aanwezig zijn. 
Alleen in de Trophy D index zijn het vooral de soorten uit de middenklassen die domineren. De TDI 
index heeft bovendien slechts vier klassen. De consistentie tussen de indices is derhalve dan ook laag 
wat blijkt uit de box-plot. De variatie is het grootst in de middenklassen en veel lager in de buitenste 
klassen. Uit tabel 4 blijkt dat het aandeel van soorten met een identieke score ook erg varieert wanneer 
de indices met elkaar vergeleken worden. Het laagste aandeel is slechts 3 % (Rott vs. GM B&O) 
terwijl Hoffmann & Van Dam de grootste similariteit vertonen (65%). Gemiddeld gelijken de indices 
voor 31.5 % op elkaar. Wanneer bv. GM B&O en Trophy D met elkaar vergeleken worden is het al 
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snel duidelijk dat GM B&O bijna steeds de scores te hoog ingeschaald (Tabel 5) waarbij heel veel 
scores die in Trophy D 1-5 krijgen, in GM B&O als 6 worden ingeschaald. Als een dergelijke oefening 
voor alle indices gedaan wordt, kan ingeschat worden hoe de indices zich tegenover elkaar verhouden. 
Trophy D onderschat blijkbaar steeds de scores terwijl GM B&O steeds overschat. Op die manier 
beïnvloedt natuurlijk de keuze van de index de latere bepaling van de trofische toestand. 

Tabel 3. Paarsgewijze similariteit tussen de indices gebaseerd op de Sørensen Similariteits 
Index. Similariteiten boven de gemiddelde waarde van 0.37 zijn gemarkeerd met een *.

 GM SEEN Trophy D TDI Rott Hofmann van Dam 
GM B&O 1.00* 0.57* 0.15 0.41* 0.35 0.24 
GM SEEN  0.57* 0.15 0.41* 0.35 0.24 
Trophy D   0.10 0.32 0.28 0.18 
TDI    0.40* 0.25 0.39 
Rott     0.52* 0.55* 
Hofmann      0.44* 

Tabel 4. Aandeel (in %) van de soorten met identieke scores in verhouding tot het totaal 
aantal soorten. Waarden met een * liggen hoger dan de gemiddelde waarde van 31.5%.

 GM SEEN Trophy D TDI Rott Hofmann van Dam 
GM B&O 51* 10 59 3 10 8 
GM SEEN  13 43* 33* 26 24 
Trophy D   26 35* 34* 32* 
TDI    37* 25 27 
Rott     49* 54* 
Hofmann      65* 

Tabel 5. Vergelijking tussen de indices gebaseerd op de verdeling van de gemeenschappelijke 
soorten per trofische score. ‘+’ betekent een overschatting van de trofische score door een index uit 
de eerste kolom in vergelijking met de eerste rij, ‘-‘ betekent een onderschatting. Gelijke scores zijn 
gemarkeerd met ‘±’.  

 GMB&O GM Seen Trophy D TDI Rott Hofmann vDam 
GMB&O   -  -  -  -  -  - 
GM Seen  +   -  +  -  -  - 
Trophy D  +  +   +  +  +  + 
TDI  +  -  -   -  -  - 
Rott  +  +  -  +   +  + 
Hofmann  +  +  -  +  -   ± 
vDam  +  +  -  +  -  ±  

Betrouwbaarheid van soort scores 
De totale soortenlijst van alle indices samen omvat 2008 namen die een score hebben in één of 
meerdere indices. Slechts 47 soorten vertonen identieke scores in 3 indices en 112 soorten hebben 
scores in 4 of meer indices in slechts 2 opeenvolgende klassen (Tabel 6). Dit zijn de zogenaamde 
‘betrouwbare’ soorten. Veertig van deze soorten zijn oligotroof, 71 eutroof tot hypertroof en 13 
uitsluitend hypertroof. Dit betekent dat vooral de buitenste klassen vertegenwoordigd zijn. Aan de 
andere zijde van het spectrum, de zogenaamde ‘onbetrouwbare’ soorten, vinden we 253 soorten. 
Dertig van deze soorten hebben scores die variëren van oligotroof tot hypertroof. De lijsten van deze 
soorten zijn te vinden in Besse et al. (2011). 

 32



STAR gegevens 

Trofie-analyse 
Er werden significante verschillen tussen de zeven indices gevonden na de berekening van de STAR-
analyses. De hoogste correlatie werd bereikt tussen TDI en Rott, de laagste tussen TDI en Hoffmann. 
Afbeelding 2 toont deze correlaties. Het is duidelijk dat vooral in laagste en hoogste scores de hoogste 
gelijkenissen tussen Rott en TDI te vinden zijn, al blijft tussen TDI en Hoffmann de correlatie laag 
over de hele lijn. 

Bijdrage van de soort-scores 
Het aandeel STAR soorten met scores varieert tussen 14% voor Trophy D tot 66% voor TDI. Ook Rott 
en Van Dam hebben scores voor meer dan 50% van de aangetroffen soorten. Slechts zestien soorten 
hebben een totale abundantie van meer dan 1% en de 68 belangrijkste soorten maken 90% uit van de 
totale abundantie. Wat betreft het aandeel van de soorten met een abundantie >1%, is het plaatje iets 
anders met 44% voor Hoffmann tot 100% voor Rott. Bij de 68 belangrijkste soorten varieert het 
aandeel van 50% (Trophy D) tot 91% (Rott). 
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Afbeelding 1. Verdeling van de diatomeeënsoorten over de verschillende trofische klassen 
voor gebruikte trofische indices. 

DISCUSSIE 
Het is duidelijk dat soorten met een voorkeur voor oligotrofe of eu-hypertrofe toestanden meer 
consistentie tonen in soorten-scores tussen de verschillende indices. Veel van deze soorten kregen dan 
ook het label ‘betrouwbaar’ mee. Soorten uit de middenklassen daarentegen, kunnen hun trofische 
voorkeuren aanpassen aan regionale karakteristieken zoals watertype of ondergrond. Veel van de 
‘betrouwbare’ soorten zijn reeds heel lang geleden beschreven, hebben meestal een erg typische 
morfologie en zijn dus makkelijker om te identificeren. Bovendien zijn ze vaak gekend uit een groot 
geografisch gebied en kon op basis van veel ecologische gegevens hun ecologische voorkeur verfijnd 
worden. De dertig meest onbetrouwbare soorten bleken een grote variatie aan soort-scores te vertonen. 
Daarvoor kunnen verschillende redenen aangehaald worden: 
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Taxonomische onzekerheid 
Wanneer een taxon als ‘onbetrouwbaar’ geklasseerd is, kan dit te wijten zijn aan problemen met de 
taxonomie. De soort kan fout gedetermineerd zijn, het resultaat zijn van het samenvoegen van enkele 
erg op elkaar lijkende soorten of veranderingen in het soortconcept in de tijd. Het is niet altijd zo 
eenvoudig om de mesotrofe Nitzschia palea var. debilis (Kütz.) Grunow te onderscheiden van de 
eutrofe N. palea (Kütz.) Smith. Een ander voorbeeld is de oligotrofe soort Adlafia minuscula (Grunow) 
Lange-Bert. en zijn eutrofe variëteit muralis (Grunow) Lange-Bert. Verschillende van de 
‘onbetrouwbare’ soorten zin in feite soortcomplexen waarbij de samenstellende soorten vaak een 
aparte ecologie hebben. Helaas gaat het in sommige gevallen dan om cryptische of semi-cryptische 
soorten (Créach et al., 2006) waarvan slechts een kleine proportie genetisch materiaal morfologisch tot 
uiting komt (Beszteri et al., 2005; Mann, 1999; Mann et al., 2004; Poulíčková et al., 2008). Als deze 
genotypische variatie niet in rekening wordt gebracht, is de kans groot dat ecologische informatie 
verloren gaat. 

Tabel 6. Verdeling van de soorten per aantal indices waarin ze 
opgenomen zijn (rij) en per score (kolom). 

AANTAL TROFISCHE KLASSEN Aantal maal van 
voorkomen in de 
indices 1 2 3 4 5 6 
7 1* 5* 14 8 3 0 
6 1* 17* 24 11 4 0 
5 1* 21* 17 8 1  
4 6* 60* 37 7   
3 47* 104 45    
2 106 211     
1 1248      

Regionale differentiatie 
Recente studies hebben aangetoond dat ecoregionale parameters zoals klimaat, geologie, vegetatie of 
bodem een invloed kunnen uitoefenen op de reacties van soorten op waterkwaliteitsparameters. 
Hoewel ze vaak een groot verspreidingsgebied hebben, kunnen soorten een verschillende respons 
vertonen op aanwezige nutriënten naargelang de ecoregio waar ze voorkomen (Charles et al., 2006; 
Soininen & Niemelä, 2002). Elke trofische index is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ecoregio waar 
de basisgegevens werden verzameld. Wanneer deze indices dan gebruikt worden in andere regio’s dan 
degene waar ze ontwikkeld werden, kan dit leiden tot onnauwkeurigheden in de resultaten. Wanneer 
toch een trofische index moet worden toegepast in een gebied waarvoor er nog geen ontwikkeld werd, 
is het aan te raden verschillende indices te testen en de bekomen resultaten nauwkeurig te analyseren.  

Invloed andere milieufactoren 
Hoewel sommige soorten een oligotroof label krijgen, zoals veel soorten in het genus Pinnularia, 
Eunotia en Frustulia, is het best mogelijk dat ze eigenlijk ongevoelig zijn voor de trofische toestand 
van hun omgeving, maar eerder gebonden zijn aan specifieke biotopen zoals vennen, veengebieden of 
brakke waterlopen of snelstromende beekjes. Ze reageren dan ook sneller op veranderingen in andere 
specifieke milieu-omstandigheden zoals lage pH-waarden, lage alkaliniteiten of hoge chloride-
waarden. Achnanthidium minutissimum blijkt volgens de indices van Rott, Trophy D en TDI gevoelig 
te zijn voor de trofische toestand, pH, zuurstof, saprobie, fysische veranderingen in hun omgeving en 
toxische producten. Bovendien staat de soort gekend als een pionier in diatomeeëngemeenschappen 
(Biggs et al., 1998). Een dergelijke vaststelling vereist natuurlijk een meer holistische benadering van 
het waterkwaliteitsonderzoek.  
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Uiteraard komen de grote verschillen tussen de indices het best tot uiting wanneer de resultaten van de 
STAR-gegevens worden geanalyseerd. Het is duidelijk dat sommige indices beter met elkaar 
overeenstemmen dan anderen die totaal tegenstrijdige resultaten opleveren. Een analyse van de 
trofische toestand op basis van Hoffmann en TDI levert de meest uiteen liggende resultaten op. Het is 
duidelijk dat de soortensamenstelling van de initiële datasets waarop de indices gebaseerd zijn, de 
belangrijkste reden zijn. Er is een groot verschil in het aantal soorten dat gebruikt wordt. Zo gebruiken 
de indices TDI, Rott en Van Dam het hoogste aantal soorten (meer dan 50% of de STAR-schaaltjes 
konden gebruikt worden) terwijl in GM B&O, GM Seen en Trophy D slechts een beperkte hoeveel 
schaaltjes kon aangewend worden. Niet verwonderlijk natuurlijk rekening houdend met het feit dat 
deze indices gebaseerd zijn op een initiële dataset van minder dan 175 soorten en dat in Europa waar 
een veelvoud van dit aantal aan soorten gekend is! Het lage percentage dat in Hoffmann gebruikt 
wordt is een perfect voorbeeld van ‘the wrong index at the wrong place’. De index was oorspronkelijk 
ontwikkeld om de trofiegraad in Duitse meren te analyseren. Als de index vervolgens gebruikt wordt 
om rivieren van uit heel Europa te monitoren, worden de resultaten wel erg onbetrouwbaar!  

Het is bovendien ook erg belangrijk om de ecologische voorkeuren van de verschillende soorten 
beter af te lijnen. Wanneer abundante soorten(complexen) zoals Achnanthidium minutissimum of 
‘onbetrouwbare’ soorten gebruikt worden, kunnen de resultaten erg (foutief) beïnvloed worden. In de 
STAR-gegevens heeft A. minutissimum een gemiddelde abundatie van bijna 25% met in sommige 
monsters een abundantie tot 88%! Als deze soort dan in de ene index als oligo-mesotroof (Trophy D & 
Rott) in de andere als mesotroof (TDI) en de andere drie als indifferent, krijg je automatisch een hele 
waaier aan trofische bepalingen voor deze monsters. 

Afbeelding 2. Rank correlation tussen de trofische indices 
TDI-Rott en TDI-Hoffmann.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Hoewel de verschillende indices op een gemeenschappelijke schaal werden gebracht, bleek er toch een 
grote variatie te bestaan tussen de trofische resultaten berekend met deze indices. Een gedetailleerde 
analyse van de autecologische informatie die in de indices verwerkt was, gaf verschillende aan in 
zowel soortsamenstelling als soorten-scores. Een gemeenschappelijke (=consistente) taxonomie is een 
belangrijke struikelblok vandaag de dag voor vergelijkende ecologische studies. Een eerste stap ter 
verbetering van deze toestand is het aanmaken van een degelijke iconografie bij elke index zodat 
duidelijk wordt welke naam voor welke soort gebruikt wordt. Dit wordt reeds gedaan in de Franse 
IBD-index (Prygiel & Coste, 2000). Bovendien is meer onderzoek nodig naar de ecologische 
preferenties van veel soorten.  

Het is ook duidelijk dat indices die meer soorten gebruiken uit het oligotrofe en eu-hypertrofe 
gebied meer betrouwbare resultaten opleveren. Dit suggereert dat oligotrofe en hypertrofe soorten een 
meer consistente voorkeur vertonen dan soorten uit de middenklassen. Zij kunnen dan ook het best 
gebruikt worden in trofische analyses. Mesotrofe soorten kunnen hun voorkeuren laten wijzigen in 
functie van andere milieu-omstandigheden. Op basis van onze analyses, konden zowel ‘betrouwbare’ 
als ‘onbetrouwbare’ soorten opgelijst worden. Onbetrouwbare soorten zijn meestal te wijten aan een 
verregaande taxonomische onzekerheid, problemen met identificatie of een veranderend soortbegrip. 
Daarom moeten resultaten van trofische analyses van monsters met een laag soortenaantal steeds met 
de grootste omzichtigheid geanalyseerd worden.  

Bepaalde indices hebben de neiging om de resultaten steeds te overschatten of, in mindere mate, te 
onderschatten. Daarom is het belangrijk om bij het bepalen van de trofische toestand, ook het aandeel 
betrouwbare en onbetrouwbare soorten in te schatten en de trofische voorkeuren van de soorten te 
vergelijken met literatuurgegevens. Vooral monsters met uitgesproken dominante soorten moeten 
grondig en nauwkeurig onderzocht worden.  

Blijft de vraag of een overkoepelend Europees trofie-systeem kan gemaakt worden op basis van 
diatomeeën. Op de eerste plaats zal de taxonomie consistent gemaakt moeten worden. In gebieden 
waar een index ontbreekt, is het beter verschillende indices toe te passen en de resultaten beter te 
interpreteren. 
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INLEIDING 
De vormendiversiteit van de schaal van kiezelwieren en de variaties in de micropatronen hebben 
microbiologen reeds sinds de uitvinding van de microscoop gefascineerd. Bovendien is deze 
morfologische diversiteit doorgaans ook taxonspecifiek, en hierdoor bruikbaar voor de afbakening van 
soorten en hogere taxonomische entiteiten. Tot op vandaag blijft de valvemorfologie een zeer snelle 
manier om diatomeeën op naam te brengen en een basis om verwantschappen mee te bestuderen, maar 
nieuwe technieken geven extra inzichten. De opkomst van genetische technieken geeft een bijkomende 
kijk op soortsverwantschappen, en het combineren van morfologie en DNA zal het begrijpen van de 
evolutionaire verwantschappen van diatomeeën alleen maar ten goede komen. 

SOORTEN, SOORTVORMING EN DE AFBAKENING VAN SOORTEN 
Een soort bestaat uit een groep individuen – meestal georganiseerd als geografisch gescheiden 
populaties die onderlinge uitwisseling kennen, i.e. een metapopulatie – die, als geheel, onafhankelijk 
evolueren van andere groepen individuen (De Queiroz, 2007). Tussen de individuen van eenzelfde 
soort zal door seksuele reproductie uitwisseling van genen plaatsvinden die ervoor zorgt dat deze 
groep individuen als een geheel evolueert. Tussen de individuen van twee verschillende soorten zal 
geen genuitwisseling plaatsvinden, door geografische en/of reproductieve isolatie, waardoor deze twee 
groepen individuen onafhankelijk van elkaar zullen evolueren in de tijd. Gedurende het proces van 
soortvorming zal vanuit een groep individuen twee apart evoluerende groepen individuen ontstaan 
door het ontstaan van barrières voor genuitwisseling. 

Wanneer geen genuitwisseling (in de letterlijke term van het woord) tussen populaties van 
eenzelfde soort kan plaatsvinden – door bv. geografische isolatie of het ontstaan van ecologische 
barrières - zullen deze populaties geleidelijk –door toeval of onder invloed van selectie – van elkaar 
beginnen divergeren. Verschillende mutaties zullen zich in beide groepen apart in het genoom 
opstapelen. De twee nieuw ontstane soorten evolueren op die manier onafhankelijk van elkaar. Door 
de opeenstapeling van dergelijke mutaties zullen de twee soorten gaan verschillen in hun genotype 
(nucleotidensamenstelling) en bijgevolg ook in hun fenotype (resulterende, waarneembare kenmerken 
zoals morfologie, ecologie, fysiologie etc.). Gedurende deze soortsvorming zal de genetische 
achtergrond dus gaandeweg gaan verschillen, en hierdoor ook de morfologie, fysiologie, en in het 
geval van seksuele organismen zoals kiezelwieren ook de vereisten voor een succesvolle paring. 

Terwijl de theorie achter “soorten” duidelijk is en door de meeste mensen - vaak zelfs onbewust - 
toegepast wordt kunnen verschillende proxies gebruikt worden om soorten af te bakenen (de vroegere 
“soortsconcepten”). Discontinuiteiten in morfologische of fysiologische kenmerken of in de genetische 
similariteit, de afwezigheid van het vormen van fertiele nakomelingen, verschillen in ecologische 
vereisten etc. en de correlaties tussen deze kenmerken zijn allemaal bruikbare methoden om de grens 
tussen soorten te bepalen en vast te leggen. In de meeste gevallen zullen de resultaten op basis van 
deze verschillende types kenmerken dan ook overeenstemmen en zal een soort evenzeer op basis van 
morfologische dan van genetische kenmerken afgebakend kunnen worden. Echter, gedurende het 
proces van soortsvorming zelf zullen deze verschillende kenmerken op verschillende tijdstippen 
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verkregen worden. Op dat tijdstip kunnen bv. morfologisch reeds verschillende "soorten-in-wording" 
nog niet gedivergeerd zijn voor een bepaald gen, of kunnen genetisch reeds verschillende soorten toch 
nog kruisen. Het is vooral voor deze moeilijkere gevallen dat het combineren van verschillende types 
datasets (ecologie, morfologie, genetische samenstelling) interessant is. Overigens kunnen ook reeds 
volledig gedivergeerde soorten soms moeilijk uit elkaar te houden zijn op basis van bepaalde 
kenmerken, bv wanneer de morfologische variatie zeer subtiel is. 

GENETISCHE DATA EN HUN GEBRUIK VOOR HET BEPALEN VAN VERWANTSCHAPPEN 
Genetische methoden hebben een zeer groot aantal kenmerken (in de vorm van nucleotiden) 
beschikbaar gemaakt voor soortsafbakening en fylogenetische of verwantschapsstudies. Elke 
nucleotide kan aanzien worden als een apart kenmerk en kan vergeleken worden met de nucleotide van 
een ander individu (mits deze natuurlijk op dezelfde plaats op het genoom gelegen is, enkel homologe 
kenmerken mogen vergeleken worden en dit geldt voor elk type kenmerk). Aangezien er maar 4 
mogelijke nucleotidetypes zijn per lokatie, zit de kracht van de genetische data volledig in het groot 
aantal nucleotiden dat vergeleken kan worden. Zo telt het rbcL, het gen dat codeert voor het grote 
subunit van het ribulose-1-5-bifosfaat carboxylase en aanwezig is in het chloroplastgenoom, meer dan 
1000 nucleotiden.  

De meeste van deze nucleotiden zullen conservatief zijn en zeer traag evolueren. Deze zijn zeer 
nuttig om diepere (oudere) verwantschappen te achterhalen aangezien ze over kortere tijdsschalen nog 
geen mutaties zullen opgestapeld hebben en dus identiek zullen blijven. Andere nucleotiden muteren 
zeer snel en zijn dus zeer variabel, en deze zijn enkel nuttig voor het bestuderen van recente 
verwantschappen. Ook tussen verschillende DNA regio’s of genen zijn er verschillen in de snelheid 
waarmee ze evolueren, en het is dan ook zaak regio’s uit te zoeken die met de juiste snelheid evolueren 
om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Diatomeeën hebben bovendien drie onafhankelijke 
genomen, namelijk het kerngenoom, het chloroplastgenoom en het mitochondriaal genoom, afkomstig 
van de verschillende stappen gedurende het proces van endosymbiose. Dit geeft dan ook drie 
onafhankelijke bronnen van informatie. 

Series van nucleotiden afkomstig van verschillende individuen moeten eerst gealigneerd worden. 
Enkel de nucleotiden die op een zelfde plaats staan in het genoom kunnen namelijk vergeleken 
worden. Nadien kunnen algoritmes op de alignementen losgelaten worden die zullen bepalen hoe 
verwant de verschillende organismen zijn op basis van de verschillen en gelijkenissen in de DNA 
sequenties. Hiermee kunnen genetische afstanden berekend worden (nauwer verwante soorten hebben 
een kleinere genetische afstand) en verwantschapsbomen geproduceerd worden om de 
verwantschappen te visualiseren in een soort stamboom (vb. in Afbeelding 1). De lengte van de 
horizontale takken tussen twee soorten is hierbij recht evenredig met de genetische afstand tussen die 
soorten. Zoals men voor morfologische kenmerken zoveel mogelijk verschillende kenmerken zal 
gebruiken om tot een identificatie of verwantschap te komen (lengte, striaedensiteit, vorm, 
aanwezigheid van bepaalde elementen etc.), zal men ook bij genetische data een zo groot mogelijk 
aantal nucleotiden proberen te gebruiken, liefst uit verschillende onafhankelijke genen of genomen. Zo 
tracht men te vermijden om naar de genverwantschap te kijken (nl. de evolutie van het specifieke gen 
over de tijd) i.p.v. naar de verwantschappen van de volledige individuen. 
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Afbeelding 1. Fylogenetische verwantschappen binnen het genus Pinnularia gebaseerd op vijf genetische loci en 
gebruik makende van Maximum Likelihood onder een gepartitioneerd model. De getallen aan de vertakkingen 
geven de statistische ondersteuning weer voor de respectievelijke vertakkingen, ML boostrap proporties - BI 
posterior probabilities (steeds als percent weergegeven). Omcirkelde getallen geven de vertakkingen weer die 
voor de moleculaire klok analyse gecalibreerd werden. 
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DE LINK NAAR EEN TIJDSKADER: COMBINATIE VAN GENETISCHE EN FOSSIELE DATA VIA 
MORFOLOGIE 
Met genetische data kan echter meer gedaan worden dan louter naar de evolutionaire verwantschappen 
kijken. Omdat het aantal mutaties opstapelt met de tijd, en de gebruikte dataset zowiezo op het 
tijdspunt “vandaag” gesampeld is, is het mogelijk om uit het verschil in genetische verwantschap ook 
een idee te krijgen van het tijdstip in het verleden waarop soorten of voorouderlijke takken uit elkaar 
zijn gegaan. Een fylogenetische boom of fylogram kan op dus op een tijdsschaal geplaatst worden en 
in een chronogram worden omgezet. Echter, om een fylogenetisch vertakkingspatroon in de tijd te 
plaatsen moet logischerwijze i) of de snelheid van mutatie bekend zijn, hetgeen bv. uit andere 
organismen kan gehaald worden, ii) of minimaal één tijdspunt bekend zijn van een vertakking binnen 
de boom. Tijdstippen waarop bepaalde taxa van elkaar gedivergeerd zijn of ontstaan zijn kan men uit 
fossielen halen, en op basis van dergelijke fossiele data kan men een leeftijd kleven op bepaalde 
vertakkingen of takken binnen de boom en de boom op die manier kalibreren. Op dit vlak zijn 
morfologie (van de fossielen én van de huidige soorten) en genetische data beiden nodig. 

Fossielen geven een minimale ouderdom voor het ontstaan van een bepaalde (al dan niet 
uitgestorven) soort. Indien een fossiel bv. 5 miljoen jaar oud is, dan weet je dat die bepaalde soort 5 
miljoen jaar geleden reeds aanwezig was op de aarde. Het ontstaan zelf van deze soort kan (en zal 
hoogstwaarschijnlijk) een stuk ouder zijn, en bovengrenzen bepalen voor het ontstaan van een soort is 
dan ook een stuk moeilijker. Een dergelijk fossiel tijdspunt kan men op verschillende manieren 
gebruiken om een boom te kalibreren. Indien de fossiele soort nog niet uitgestorven is en de genetische 
data van de soort aanwezig zijn als eindtak, dan kan men de splitsing (soortsvorming) tussen deze 
eindtak en het zustertaxon (de soort die er het nauwst mee verwant is) een minimumleeftijd geven dat 
overeenkomt met dat fossiel tijdspunt. Dit wil dus zeggen dat de divergentie tussen deze twee soorten 
bv. minimaal 5 miljoen jaar geleden gebeurd zou zijn, en het aantal mutaties dat tussen deze twee 
soorten bestaat zich dus over een tijd van minimaal 5 miljoen jaar heeft opgestapeld. Hieruit kan dan 
de minimale mutatiesnelheid berekend worden. 

In andere gevallen is het fossiel reeds uitgestorven. Dan kunnen morfologische kenmerken van het 
fossiel toch nog gelinkt worden aan bepaalde groepen taxa waarvan de genetische data gebruikt zijn. 
Zo kan je bv. fossiele diatomeeën met een raphe linken aan de clade van raphide kiezelwieren. Het 
oudste fossiel met een raphe is dan ook de minimale leeftijd waarop de totale clade van de raphiden 
van de clade van de araphiden gedivergeerd is. Op basis van dergelijke calibratie-leeftijden of 
“constraints” op de takken van fylogenetische bomen, zullen ingewikkelde mathematische modellen de 
mutatiesnelheden van de verschillende takken berekenen en de meest waarschijnlijke (the “most 
likely”) ouderdom van alle splitsingen weergeven in een chronogram. De strikte moleculaire klok, een 
hypothese waar vanuit gegaan werd dat het aantal mutaties recht evenredig is met de tijd, is nu 
voorbijgestreefd. Mutatiesnelheden variëren inderdaad voor verschillende genen en kunnen ook 
variëren tussen verschillende groepen organismen, zelfs binnen een genus, en de huidige moleculaire-
klok-modellen berekenen daarom voor elke tak een mutatiesnelheid. 

CASE-STUDY: PINNULARIA-CALONEIS 
Genetische data kunnen dus samen met de morfologische data van fossielen en gesampelde soorten 
samen gebruikt worden om verwantschappen in een tijdskader te plaatsen. Dit is hetgene wat gedaan 
werd in Souffreau et al (in press) op soorten van de genera Pinnularia en Caloneis. 

Pinnularia Ehrenberg (1843) is een soortenrijk raphid genus. Algaebase rapporteert momenteel 
2465 taxa waarvan er 412 aanvaard zijn (Guiry & Guiry, 2011). Het genus is kosmopoliet in 
zoetwaterhabitats, komt voor over een brede range aan pH en trofiegraad, en is ook aanwezig in 
vochtige bodems, venen en kusten (Krammer, 2000; Round et al., 1990). Soorten van Pinnularia en 
het nauwverwante Caloneis Cleve (1894) hebben lineair-lanceolate tot soms capitate valven met een 
centraal raphe systeem. Ze hebben twee plaatvormige plasten of een enkele H-vormige plast. 
Pinnularia wordt gekenmerkt door een dubbelwandige, gekamerde valvestructuur waarvan de 
buitenste wand doorboord is door meerdere rijen van areolae die multiseriate striae vormen, terwijl de 
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binnenwand van elke kamer of alveolus doorboord wordt door een grote opening (Round et al., 1990). 
Caloneis is gelijkaardig, maar de binnenste opening van elke alveole is kleiner en vaak cirkelvormig, 
en soms zijn er twee openingen per stria. 

De evolutionaire verwantschappen binnen Pinnularia zijn slecht gekend. Bruder et al. (2008) 
bouwde een moleculaire fylogenie op basis van drie DNA regio’s, namelijk 18S rDNA, 28S rDNA en 
rbcL, voor 15 soorten, maar over het algemeen was de statistische ondersteuning van de vertakkingen 
vrij laag. Ook het tijdsaspect van de diversificatie van Pinnularia is slecht gekend, terwijl er toch een 
groot aantal fossielen van het genus gerapporteerd zijn. De oudst gekende fossiele Pinnularia’s zijn 
afkomstig van de Wagon Gap Formation in Wyoming, U.S.A (Lohman & Andrews, 1968) met een 
ouderdom tussen 35 en 32 miljoen jaar (Ma). Van dezelfde periode bevatten de Oamaru diatomiet 
afzettingen twee soorten Pinnularia (Desikachary & Sreelatha, 1989). Vanaf het begin van het 
Mioceen worden diverse morfologische types van Pinnularia vermeld van zowel zoetwater afzettingen 
als van zoetwater influx in mariene afzettingen (bv. Hajós, 1986; Héribaud, 1902; Lewis et al., 2008; 
Li et al., 2010; Ognjanova-Rumenova & Vass, 1998; Pantocsek, 1886; Saint Martin & Saint Martin, 
2005; Servant-Vildary et al., 1988; VanLandingham, 1991; Yang et al., 2007). Pinnularia is dus zeker 
vóór het Laat Eoceen ontstaan, en aangezien in de Wagon Gap afzettingen meerdere soorten 
voorkomen is een vroegere oorsprong zeer waarschijnlijk. Ongeacht de vrij rijke fossiele record van 
Pinnularia na de diversificatie van het genus, is de vroege fossiele record zeer schaars en te 
gefragmenteerd om gedetailleerde informatie te geven over de tijdschalen waarop de diversificatie van 
Pinnularia plaatsvond. 

FYLOGENETISCHE VERWANTSCHAPPEN BINNEN PINNULARIA-CALONEIS REFLECTEREN IN GROTE 
MATE DE MORFOLOGIE 
Om de verwantschappen en het evolutionaire tijdskader van de diversificaties binnen het Pinnularia-
Caloneis complex te bestuderen werden in totaal 36 stammen geselecteerd die de range aan 
morfologische types binnen Pinnularia omvat. Vijf verschillende genetische merkers werden gebruikt: 
het ribosomale 18S en 28S (D1-D2) DNA, de chloroplastgenen rbcL en psbA, en het mitochondriaal 
gen cox1. In totaal was de genetische dataset voor 87% volledig (192 sequences). Het totaal aantal 
nucleotiden bedroeg 4852 waarvan er 1012 (21%) parsimonie-informatief bleken. 

De verwantschapsboom is weergegven in Afbeelding 1. Net zoals in Bruder et al. (2008) komen 
drie grote clades naar voor. Een eerste clade (clade A) bevat twee Caloneis soorten, C. silicula en C. 
lauta, en twee soorten Pinnularia cf. divergens, maar er zijn nog geen morfologische synapomorfiën 
gevonden die deze clade kenmerken. 

Clade B bevat kleinere, lineaire Pinnularia’s met druppelvormige externe centrale raphe uiteinden. 
Deze clade is opgedeeld in drie goed ondersteunde subclades: de grunowii, nodosa en subgibba 
subclades. De grunowii subclade bevat P. grunowii, P. subanglica en P. marchica, en soorten uit deze 
subclade hebben een H-vormige plast met twee pyrenoiden. In de nodosa subclade zitten P. nodosa en 
P. acrosphaeria, beide gekenmerkt door onregelmatige wratten op het buitenoppervlak van de valve. 
De subgibba subclade bevat diverse soorten die morfologisch lijken op P. subgibba, P. parvullissima 
en P. subcapitata, allen gekenmerkt door een combinatie van een geëlongeerde vorm, vaak met “ghost 
striae”, en een brede centrale area. 

Clade C is opgedeeld in two grote subclades. Subclade C1 bevat Caloneis budensis en Pinnularia 
cf. altiplanensis maar wordt slechts matig ondersteund (BS=56, PP=87). Subclade C2 wordt terug 
onderverdeeld in meerdere ondersteunde groepen, die min of meer morfologisch gekarakteriseerd 
worden. De borealis-microstauron groep bevat het P. borealis complex, en P. microstauron. De 
overige groepen (subcommutata en viridiformis) bevatten grotere, langwerpig-elliptische soorten, met 
bijna parallele striae, alveolaire openingen van intermediaire grootte, en plasten zonder pyrenoiden. De 
subcommutata groep bevat Pinnularia soorten met lineaire centrale raphe uiteinden, terwijl soorten uit 
de viridiformis groep ronde centrale raphe uiteinden hebben en een complex raphe systeem zichtbaar 
in ML als drie parallelle of kronkelende lijnen. 
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Natuurlijk ontbreken in deze Pinnularia-Caloneis boom nog een heleboel soorten. Het is echter 
duidelijk dat beide genera niet monofyletisch zijn, en dat de huidige begrenzing van deze genera dus 
zal herbekeken moeten worden, zoals eerder al gesuggereerd aan de hand van morfologie en 
moleculaire fylogenieën. Uit de verwantschappen volgt ook dat bepaalde morfologische kenmerken 
enkel voorkomen bij bepaalde groepen. Mogelijks heeft de evolutie van bepaalde kenmerken voor een 
mogelijkheid tot extra diversificatie gezorgd. Het toevoegen van extra soorten aan deze 
verwantschapsboom zal de huidige groepen vergroten of zelfs laten opsplitsen, maar zal ook nieuwe 
groepen in de boom laten ontstaan. Zo is bv. de onbekende Pinnularia (Wie)a waarschijnlijk de enige 
vertegenwoordiger van een grotere groep kleine Pinnularia’s. 

EEN COMPLEX ONTSTAAN ROND HET UITSTERVEN VAN DE DINO’S 
We hebben deze verwantschapsboom in de tijd gezet met behulp van vijf data uit de fossiele record 
(zie cirkels op Afbeelding 1). De afsplitsing tussen het Pinnularia-Caloneis complex en de 
zustergenera Sellaphora en Eolimna wordt op minimaal 40 Ma en maximaal 75 Ma gezet, naar een 
fossiel uit een afzetting van 40 Ma dat in Souffreau et al. (in press) wordt beschreven. Binnen de 
Pinnularia-clade zelf worden nog 4 extra tijdspunten gebruikt. De groep die neomajor-neglectiformis 
bevat wordt gecalibreerd op minimaal 11,7 Ma (naar een P. viridis fossiel uit Saint Martin & Saint 
Martin, 2005), de nodosa-acrosphaeria clade wordt op minimaal 14,5 Ma gezet (naar een fossiel van 
P. nodosa gerapporteerd door A. Menicucci), de grunowii-mesolepta clade is minimaal 11,7 Ma (naar 
een fossiel uit Saint Martin & Saint Martin, 2005). De maxima voor deze punten zijn steeds 40 Ma. De 
borealis-microstauron clade wordt gekalibreerd op minimaal 13 Ma en maximaal 70 Ma, aangezien er 
een mogelijk fossiel uit 50 Ma bestaat. 

De uitkomst van deze tijdscalibratie wordt weergegeven in Afbeelding 2. Het Pinnularia-Caloneis 
complex zou dan rond 64 Ma ontstaan zijn, tussen het Campaniaan en Vroeg Eoceen (75-50 Ma). 
Diversificatie in de verschillende subclades zou rond 60 Ma gebeurd zijn, tussen het Maastrichtiaan en 
Midden Eoceen (73-45 Ma) en ging verder door tijdens het Plioceen. Uit onze schatting lijkt er 
nergens een snelle diversificatie te zijn opgetreden, alles gaat zeer geleidelijk, maar natuurlijk mist 
deze fylogenetische stamboom de uitgestorven soorten. De clades A en C diversifieerden voornamelijk 
gedurende het Paleoceen-Eoceen (respectievelijk 79 Ma (65-66) en 52 Ma (64-38)), terwijl clade B 
begon te divergeren tussen het Eoceen en Oligoceen (39Ma, (50-28)). 

De oorsprong van het Pinnularia-Caloneis complex ligt volgens onze schatting 10 tot 35 Ma 
vroeger dan wat kan afgeleid worden van vroegere gecalibreerde bomen (Sorhannus, 2007). Een 
dergelijk hiaat in de fossiele record is echter al vaker gerapporteerd voor algen, en zeker voor 
zoetwateralgen hoeft een dergelijk gebrek aan fossiele vondsten niet te verwonderen aangezien er veel 
minder onderzoek gedaan is naar fossiele zoetwaterlagen. Een fossiel hiaat is voor bijna alle bestaande 
raphide diatomeelijnen het geval door de schaarste aan fossiele data tussen het Laat Krijt en Paleoceen. 
De geschatte ouderdom van Pinnularia ligt echter wel in de lijn van de resultaten van Berney & 
Pawlowski (2006), die de oorsprong van de pennate diatomeeën rond 98 (110-77) Ma schatten, wat 
zou betekenen dat het volledige Laat Krijt vrij was voor de evolutie van de raphe. 

DE TOEKOMST: MOGELIJKHEDEN TE OVER, MAAR HANDEN TE KORT 
Deze basisfylogenie kan nu ook verder gebruikt worden om naar aparte soorten of soortscomplexen te 
kijken binnen Pinnularia. Zo kan bv. het ontstaan van verschillende soorten binnen het complex van P. 
borealis in de tijd geschat worden. Samen met informatie over bv. de geografische verspreiding zal dit 
zelfs verder informatie geven over de tijdstippen van kolonisatie van verschillende geografische 
regio’s. De combinatie van DNA, morfologie en fossiele data levert dus veel nieuwe inzichten op. 
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Afbeelding 2. Chronogram van het genus Pinnularia gebaseerd op een Bayesiaanse gerelaxeerde moleculaire 
klok analyse uitgevoerd met BEAST (Drummond & Rambaut, 2007), and gecalibreerd door vier interne 
fossielen (viridis, borealis, nodosa and mesolepta) en een basale leeftijd van Pinnularia van minimaal 40 Ma 
and maximaal 75 Ma met uniforme probabiliteitsdistributies. De getallen aan de vertakkingen zijn de 
gemiddelde vertakkingsleeftijden (in Ma), en de grijze balken geven de 95% HPD (highest probability density) 
intervallen weer. 
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INLEIDING 

Florida, in het zuidoosten van de Verenigde Staten, is een zeer vlakke staat met het hoogste punt 
105 m boven zeeniveau en heeft een vochtig subtropisch klimaat met een regenseizoen van juni tot 
september. De beschikbaarheid van water is veranderlijk, zowel in tijd als in ruimte, en heeft een 
belangrijke invloed op de vegetatie en het landschap van het schiereiland (Myers & Ewel, 1990). Door 
de hoge permeabiliteit van de ondergrond, bestaande voornamelijk uit zand en kalksteen, speelt 
precipitatie een cruciale rol voor deze waterbeschikbaarheid (Kushlan, 1990). Veensedimenten, welke 
accumuleren in de vele moerassige gebieden in Florida, kunnen dienen als archieven van verleden 
variabiliteit van deze parameters, omwille van hun gevoeligheid voor fluctuaties in de waterstanden. 
Een belangrijke omgevingsvariabele in een seizoenaal droog milieu is de zogeheten hydroperiode, de 
verhouding van het aantal dagen per jaar dat een gebied overstroomd is. Een gebied met een langere 
hydroperiode ligt dus minder vaak droog dan een met een kort e hydroperiode. De hoge gevoeligheid 
van zulke omgevingen houdt in dat kleine variaties in de hydrologie kunnen resulteren in relatief grote 
veranderingen in het milieu (Gaiser et al., 1998; Willard et al., 2001; Donders et al., 2005). Analyse 
van diatomeeën uit sedimenten is een ideale methode om verleden fluctuaties van hydrologische 
parameters in deze gebieden te reconstrueren. Hoewel deze techniek al succesvol is toegepast in 
moerassen in de meer noordelijke Atlantische Kustvlakte van de V.S. (Gaiser et al., 2004), is weinig 
onderzoek bekend uit centraal Florida. In deze studie worden de resultaten gepresenteerd van analyse 
van diatomeeën uit een ca. 2500 jaar oude veenkern uit Highlands Hammock State Park. Gebaseerd op 
de resultaten worden verleden, subtiele veranderingen in de lokale hydrologie gereconstrueerd, met als 
doel de verbetering van het inzicht in de natuurlijke en menselijke invloed op de omgeving.  

STUDIEGEBIED 

Highlands Hammock State Park ligt in Highlands County, Centraal Florida, 6 km ten westen van 
Sebring (Afbeelding 1) en bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 36 km2. Het park dankt zijn naam 
aan de, in het park centraal gelegen, zogeheten Hammock-vegetatie: vnl. groenblijvende eiksoorten 
(Quercus virginiana), amberboom (Liquidambar) en rode esdoorn (Acer rubrum). De hoogst gelegen 
gebieden in het park, 46 meter boven zeeniveau, liggen langs de oostelijke rand van het park en van 
hier loopt het land af tot ongeveer 24 meter hoogte in het westen. In deze lager gelegen gebieden ligt 
het drainagebekken van de grootste waterloop in het park, Little Charlie Bowlegs Creek, welke 

 47



stroomt in noordelijke richting. In het zuidoostelijke Seven Lakes District ontspringt Haw Branch, een 
kleinere, seizoenale beek welke alleen stroomt ten tijde van voldoende watertoevoer. De voor deze 
studie gebruikte sedimentkern komt uit een seizoenaal nat moerasbos, met als voorname begroeiing 
rode esdoorn en moeras magnolia (Magnolia virginiana) en een ondergroei van varens (Osmunda 
spp.). In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn een aantal ingrijpende maatregelen genomen met 
gevolgen voor de hydrologie van het park. De grootste zorg ten tijde van oprichting van het park in 
1931 was het behoeden van de vegetatie voor natuurbranden, welke niet ongewoon waren voor de 
regio. Om de centrale moerasbegroeiing te beschermen voor dit gevaar werd deze ten allen tijd nat 
gehouden door zoveel mogelijk beschikbaar water om te leiden via een systeem van kanalen en 
dammen (Afbeelding 2). Hoewel later, door beter begrip van de rol van natuurbranden voor het 
ecosysteem, een aantal van deze aanpassingen teniet werden gedaan, is de hydrologische situatie in het 
park blijvend veranderd (FDEP, 2007). 

Afbeelding 1. Kaart van Highlands Hammock State Park in Highlands 
County, Florida. De locatie van sedimentkern HHA3 is aangeduid met een 
asterisk. Rechtsboven: legende en contourkaart van Florida, met de locatie 
van Sebring en Highlands Hammock State Park. 

MATERIAAL EN METHODEN 
Sedimentkern HHA3 (N 27°27’47.45’’, W 81°32’21.48’’) werd geboord in april 2008 net ten zuiden 
van ‘South Canal’ in Highlands Hammock State Park in Florida (Afbeelding 1). Door het 
achtereenvolgens inhameren en uitgraven van een PVC buis (12 cm diameter) werd de kern, bestaande 
uit een 79 cm lange veensequentie, opgehaald. De kern werd in de lengte doormidden gezaagd en 
vervolgens werd een helft per centimeter bemonsterd voor verdere analyse. Uit acht monsters werd 
organisch materiaal gebruikt voor koolstofdateringen (Tabel 1). 

Van in totaal 25 verschillende monsters uit de kern werd, na vriesdrogen, ongeveer 1 gram gebruikt 
voor verdere analyse. Deze monsters werden behandeld met waterstofperoxide, zoutzuur en 
salpeterzuur ter oxidatie van het aanwezige organisch materiaal en oplossing van eventuele 
carbonaten. Om het overtollige zuur te verwijderen werden de monsters minimaal zeven maal gespoeld 
met gedemineraliseerd water. Van de monsters in oplossing werd een bekende verhouding 
overgebracht op dekglaasjes met behulp van sedimentatie-schaaltjes (Battarbee, 1973; Cremer et al., 

 48



2001). Na opdrogen werden de dekglaasjes met Naphrax® gehecht aan de objectglaasjes. Per preparaat 
zijn minimaal 400 diatomeeën schaaltjes geteld met een Leica DM2500 microscoop bij een vergroting 
van ×945. Microscopische foto’s werden genomen met een Leica DFC320 digitale camera, 
gemonteerd op de microscoop. Voor de identificatie van de verschillende diatomeeën is de volgende 
literatuur gebruikt: Camburn and Charles (2000), Patrick and Reimer (1966), Siver et al. (2005), 
Gaiser and Johansen (2000), Metzeltin and Lange-Bertalot (2007) en Pearce et al. (2010). Naast 
diatomeeen zijn ook in elk monster het aantal fytolieten, chrysophyceeën cysten en sponsresten geteld. 

Afbeelding 2. Aanleg en constructie van een kanaal en een verhoogde weg nabij 
de locatie van sedimentkern HHA3 in januari 1932 (bron: State Library and 
archives of Florida). 

Tabel 1. Monsters voor koolstofdatering uit kern HHA3. Ongekalibreerde dateringen zijn 
weergegeven in jaren BP (Before Present = voor 1950) of in ‘percentage Modern 
Carbon’(pMC). Voor de kalibratie naar conventionele kalenderjaren is gebruik gemaakt van 
de volgende data: Levin 14C (Levin & Kromer, 2004; voor de drie bovenste monsters) and 
IntCal09 (Reimer et al., 2009; voor de andere vijf monsters). 

Diepte (cm) Materiaal Lab ID Ongekalibreerde 
14C ouderdom 

Gekalibreerd 
(jaren BP)  

1-2 Bladresten Poz-32696 105.92 ± 0.34 pMC -55.86 ± 1.01 
6-7 Bladresten, chitine, zaad Poz-32771 106.94 ± 0.36 pMC -53.93 ± 1.14 
12-13 Bladresten, chitine, zaden Poz-32695 100.6 ± 0.35 pMC -1.31 ± 0.36 
22-23 Houtskool Poz-35343 230 ± 30 jaren BP 291 ± 24 
31-33 Bladresten, chitine, zaden Poz-32697 550 ± 40 jaren BP 539 ± 27 
47-48 Houtskool  Beta-254241 1360 ± 40 jaren BP  1288.5 ± 55.5 
60-61 Bulk Poz-35344 1645 ± 30 jaren BP 1551 ± 66 
78-79 Bulk Poz-35345 2460 ± 30 jaren BP 2489.5 ± 62.5 
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RESULTATEN 
Kern HHA3 bestaat in het geheel uit donkerbruin, homogeen veen. Degradatie van plantresten neemt 
toe met de diepte in de kern. Op basis van het ouderdomsmodel met acht koolstofdateringen 
(Afbeelding 3) bestrijkt de kern van de top tot de basis de afgelopen 2500 jaar. Een centimeter 
sediment komt dus overeen met gemiddeld 32 jaar afzetting, hoewel deze waarde, voornamelijk door 
compactie, oploopt tot 50 jaar per centimeter in het onderste deel van de kern.  

Diatomeeën, chrysophyceeën cysten, fytolieten en sponsresten waren aanwezig en in het algemeen 
goed gepreserveerd in alle onderzochte monsters (Afbeelding 4). Het patroon in de absolute 
concentraties van alle 4 fossielgroepen is gelijkaardig, behalve dat van de sponsresten, welke alleen in 
de onderste helft van de kern voorkomen (Afbeelding 5). De absolute concentratie van diatomeeën in 
de kern bedraagt tussen 6 en 373 × 106 schaaltjes per gram droog sediment. In totaal werden in de 
verschillende monsters 33 diatomeeën soorten geïdentificeerd, behorende tot 13 genera, voornamelijk 
Eunotia en Aulacoseira. De relatieve concentraties van de 15 meest voorkomende soorten zijn 
afgebeeld in Afbeelding 5. Op basis van deze distributie over de verschillende monsters, is de kern 
onderverdeeld in vier zones (Afbeelding 5).  

Zone 1 (79 – 35 cm) loopt van ca. 2511 tot 700 jaren BP en wordt gedomineerd door de 
aanwezigheid van Aulacoseira coroniformis Pearce et Cremer (relatieve concentraties hoger dan 
80 %). Zone 1 is tevens het enige deel van de kern waarin sponsresten voorkomen. Zone 2 loopt van 
35 – 24 cm en heeft een ouderdom tussen 276 jaren BP en 1957 AD. De overgang van zone 1 naar 
zone 2 verloopt geleidelijk, de dominantie van Aulacoseira coroniformis wordt overgenomen door 
Eunotia Zygodon Ehrenberg en Pinnularia viridis Ehrenberg. Tussen zones 3 en 4 vind een wisseling 
van soorten plaats binnen het genus Eunotia: E. zygodon en E. zygodon var elongata Hustedt worden 
vervangen door E. carolina Patrick en E. tautoniensis Hustedt. De bovenste 11 cm, zone 4, bestrijkt de 
afgelopen 50 jaar en wordt gekenmerkt door een toename in absolute concentraties van diatomeeën en 
fytolieten. Soorten als Fragilaria javanica Hustedt en Frustulia saxonica Rabenhorst, die niet eerder 
in kern voorkwamen, worden hier voor het eerst aangetroffen. 

Afbeelding 3. Ouderdomsmodel voor kern HHA3. Grijze band 
toont de 2-sigma waarschijnlijkheid. 
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Afbeelding 4. Microscopische foto’s van de verschillende fossielgroepen in kern HHA3. a – d: sponsresten,  a: 
kiezelnaald of spiculum, b – d: gemmulae. e – g: fytolieten. h, i: chrysophycee (goudalg) cyste. j,k: diatomeeën. 
Zwarte schaalbalk: 40 µm (a), 20 µm (b – k). 

INTERPRETATIE 
Op basis van de resultaten van de diatomeeën-analyse, wordt hier voor elk van de vier zones een 
paleoecologische interpretatie gegeven. 

Zone 1 (2511 – 700 jaren BP): permanent overstroomd 
De hoge concentratie van Aulacoseira coroniformis, welke geassocieerd wordt met een ondiepe, zure 
(pH optimum ca. 5) omgeving (Pearce et al., 2010), in combinatie met de grote hoeveelheid 
sponsresten, wijst op een wetland-milieu, welke gedurende het hele jaar overstroomd is (Frost, 2001; 
Quillen, 2009). De diatomeeënschaaltjes van het tychoplanktonische genus Aulacoseira zijn relatief 
zwaar verkiezeld en hebben daardoor de neiging sneller naar de bodem te zinken dan minder sterk 
verkiezelde soorten. Een zekere hoeveelheid turbulentie in de waterkolom is dus nodig om hun plaats 
in de bovenste, productieve zone te handhaven (Wolin & Stone, 2010; Vélez et al., 2003; Bradbury 
2000). De toevoer van water uit Haw Branch (Afbeelding 1) welke tegenwoordig seizoensafhankelijk 
is, was dus ten tijde van depositie van zone 1 permanent. 

Zones 2 & 3 (700 jaar BP – 1957 AD): seizoenaal droog 
Tijdens de transitie van zone 1 naar zone 2, wordt de tychoplanktonische Aulacoseira coroniformis 
overgenomen door epifytische soorten van de genera Eunotia en Pinnularia. Dit wijst op een 
verdroging en een verkorting van de hydroperiode (Gaiser et al., 1998), en betekent dus een grote 
verandering in het lokale landschap in de 13e eeuw. Aangezien de beschikbaarheid van water 
afhankelijk is van de toevoer uit Haw Branch, welke op zijn beurt gevoed wordt door neerslag, kan 
deze overgang beschouwd worden als een vermindering van de precipitatie. De meest voorkomende 
soorten in zones 2 & 3 zijn Eunotia zygodon, Eunotia carolina, Pinnularia viridis en Eunotia 
tautoniensis. Al deze soorten zijn acidofiel en hebben pH optima rond 5 (Siver et al., 2005; Gaiser & 
Johansen, 2000), wat aangeeft dat de zuurtegraad niet significant is veranderd met vergelijking tot 
zone 1. De overgang van zone 2 naar zone 3 is moeilijk te interpreteren, omdat, zover bekend, de 
ecologie van de soorten zeer vergelijkbaar is. Deze transitie was dan ook waarschijnlijk het gevolg van 
een kleine verandering in het lokale milieu. 
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Afbeelding 5. Overzichtsdiagram van de verschillende diatomeeën en fossielgroepen in kern HHA3 inclusief 
zonering. Links: percentage aanwezigheid van de meest voorkomende diatomeeën soorten (hoger dan 3% in 
minimaal een monster). Rechts: absolute concentraties van de vier verschillende fossielgroepen (in miljoen 
microfossielen per gram droog gewicht). 

Zone 4 (1957 AD – Heden): vernatting door menselijke invloed 
In de bovenste zone, welke overeenkomt met de laatste vijftig jaar, vindt een duidelijke diversificatie 
in de diatomeeën assemblage plaats. Een aantal soorten, zoals Fragilaria javanica en Frustulia 
saxonica, welke niet aangetroffen werden in de oudere monsters zijn nu aanwezig in relatief hoge 
concentraties (tot resp. 40 en 21 %). Deze soorten zijn acidofiel, met pH optima vergelijkbaar met de 
dominante soorten in de oudere monsters uit de kern (Hustedt, 1938; Gaiser en Johansen, 2000). Dit 
duidt opnieuw op geen verandering in de zuurtegraad. Gebaseerd op waterdiepte optima (35–40 cm) 
van Frustulia saxonica en Frustulia crassinervia Lange-Bertalot et Krammer (Gaiser en Johansen, 
2000; Siver et al., 2005), vindt tijdens de overgang van zone 3 naar zone 4 opnieuw een kleine 
vernatting plaats. In de jaren 1930 en ‘40 werden in het park een aantal kanalen, bruggen en verhoogde 
wegen aangelegd, welke grote impact hebben gehad op de lokale hydrologie, in het bijzonder op het 
verloop van Haw Branch. Het doel van deze ingrepen was om zoveel mogelijk water te herleiden 
richting het, centraal in het park gelegen, cipressen-moeras, om deze te beschermen voor 
natuurbranden. Door de aanleg van een verhoogde weg, net ten noorden van kern HHA3, hebben deze 
ingrepen echter geleid tot een toename waterstand op de locatie van onze kern.  
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INLEIDING 

In een monster uit het Zuiderdiep in Zuid-Holland is in 2011 Gomphonema supertergestinum 
(Afbeelding 1) aangetroffen. Als zodanig is het een nieuwe soort voor Nederland, zij het dat het zeer 
waarschijnlijk is dat de soort in het verleden als G. tergestinum (Grunow) M. Schmidt door het leven is 
gegaan. 

BESCHRIJVING 

Schaaltjes lancetvormig knotsvormig tot elliptisch knotsvormig. De koppool is breed gerond, soms iets 
uitgetrokken. De voetpool is smal gerond. De koppool bevat een duidelijke pseudoseptum. Lengte 22-
52 µm, breedte 7-9,8 µm. Rafe smal lateraal tot nagenoeg draadvormig, zeer weinig gewelfd tot bijna 
recht. De centrale rafe poriën zijn duidelijk gemarkeerd. De centrale area is eenzijdig, groot, tot aan de 
schaalrand lopend en zonder striae. De middelste striae op de tegenoverliggende zijde zijn sterk 
verkort. Een duidelijk stigma bevindt zich tussen de twee centrale rafe poriën. Striae radiaal, in de 
koppool soms ook parallel, 9-12 in 10 µm. Er zijn geen punten op de striae herkenbaar in LM, hoewel 
de striae opgebouwd zijn uit een dubbele rij areolen. De soort onderscheidt zich van G. tergestinum 
vooral door zijn grootte, in het bijzonder zijn breedte en door de opvallende pseudoseptum in de 
koppool. Dimensies van G. tergestinum: lengte 10-32,5 µm, breedte 4,7-7 µm, striae 10-16 (meestal 
12-15) in 10 µm. 

ECOLOGIE 
G. supertergestinum komt voornamelijk voor in stilstaande wateren. 

G. tergestinum is een lithorheofiele soort die voorkomt in stromende wateren en in de oeverzone 
van meren in de Kalkalpen en Vooralpen. 

VOORKOMEN IN DE LITERATUUR 
In het verleden is G. supertergestinum door verscheidene auteurs afgebeeld, maar niet van 
G. tergestinum onderscheiden. Volgens Reichardt (2009) is de getoonde afbeelding van G. tergestinum 
in Van der Werff en Huls (1957-1974) ontegenzeggelijk G. supertergestinum. In Krammer & Lange-
Bertalot (1986) Fig. 162: 6, 7 zijn twee opvallend verschillende vormen afgebeeld als G. tergestinum. 
Afbeelding 6 behoort zeker tot G. supertergestinum. 

CONCLUSIE 
G. supertergestinum is geen nieuwe soort voor Nederland. 
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Afbeelding 1. Lichtmicroscopishe opnames van Gomphonema supertergestinum, met 
achtereenvolgens gordelzijde, schaaltje met pseudoseptum, schaaltje. De twee rechte 
opnames zijn van hetzelfde schaaltje gemaakt. Opnames: A. Mertens.
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Spatial patterns in phototrophic biofilms – The role of physical and biological interactions  
Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen 
E.J. Weerman  
2011, ISBN 978-90-9026099-0, Wöhrmann Print Service, Zutphen
Samenvatting uit het proefschrift 
Ruimtelijke heterogeniteit wordt in de ecologie erkend als een belangrijke factor in het functioneren van ecosystemen. Er is 
echter weinig bekend over de ecologische mechanismen die deze ruimtelijke heterogeniteit in landschappen veroorzaken. 
De afgelopen jaren zijn veel studies gedaan naar de mechanismen achter het spontaan ontstaan van ruimtelijke patronen in 
omgevingen zonder onderliggende abiotische heterogeniteit. Uit deze studies is de hypothese naar voren gekomen dat deze 
patronen gevormd worden door zelfregulerende processen in de ecologische interacties tussen organismen en hun fysische 
omgeving. Wiskundige modellen suggereren bovendien dat de patronen het functioneren van een ecosysteem beïnvloeden. 
Zo kunnen dergelijke patroonrijke ecosystemen een hogere productie hebben vergeleken met ecosystemen zonder 
zelfregulerende patronen. De organisatie in patronen draagt ook bij aan de weerstand tegen veranderingen waardoor er 
minder snel omslagpunten in het ecosysteem kunnen voorkomen. Begrip over het functioneren van zelforganiserende 
ecosystemen wordt gehinderd door het ontbreken van studies over het effect van hogere trofische niveaus zoals herbivoren. 
Om dit gat in de kennis op te vullen, beschrijf ik in dit proefschrift het onstaan van ruimtelijke patronen in diverse 
aquatische systemen, met de volgende onderzoeksvragen als uitgangspunt: 

• Kunnen bio-fysische interacties ruimtelijke patronen op waterbodems veroorzaken?  
• Kunnen ruimtelijke patronen in bentische fototrofe biofilms ecosysteemfuncties veranderen?  
• Kunnen herbivoren het onstaande ruimtelijke patroon veranderen?  
• Kunnen ruimtelijke patronen voor het voorspellen van omslagpunten in ecosystemen gebruikt worden? 

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag heb ik onderzoek uitgevoerd op verschillende ruimtelijke schalen. 
In Hoofdstukken 2 en 3 bestudeer ik ruimtelijke patronen op de schaal van meters en hun ontwikkeling door het seizoen. In 
Hoofdstuk 5 bestudeer ik patronen op de schaal van bentische fototrofe biofilms (microscopisch) over korte tijdsperiodes 
(dagen). 
Op getijdenplaten kan een jaarlijks terugkerend fenomeen waargenomen worden, waarbij een kenmerkend landschap van 
heuvels en dalletjes ontstaat in de vroege lente, dat weer verdwijnt rond mei. De heuveltjes zijn bedekt met een dikke 
diatomeeënmat, terwijl de dalletjes met water zijn gevuld. Ik heb in een wiskundig model het ontstaan van deze patronen 
gesimuleerd. De heuvels en dalletjes ontstaan door schaalafhankelijke terugkoppelingen tussen bentische diatomeëen en 
sediment (Hoofdstuk 2). Observaties als experimenten in het veld bevestigden het bestaan van de 
terugkoppelingsmechanismen en toonden aan dat het model correcte voorspellingen maakt. Ze hebben bovendien 
aangetoond dat herbivore bodemdieren verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de patronen binnen een tijdsbestek 
van enkele dagen. Na de omslag blijft de getijdeplaat voor de rest van het jaar vlak, met een lage biomassa van diatomeeën. 
Herbivoren hebben een direct effect doordat zij de diatomeeën begrazen. Indirect veranderen zij de stabiliteit van het 
sediment door bioturbatie. Deze twee processen leiden tot de omslag in de ruimtelijke structuur van het ecosysteem. 
Opmerkelijk is dat de aantallen bentische herbivoren op deze kale, vlakke plaat door blijven groeien ondanks de 
vermindering van de diatomeeënbiomassa. Om het mechanisme hierachter te onderzoeken, heb ik 
laboratoriumexperimenten uitgevoerd waarin dit fenomeen gesimuleerd kon worden. Twee veel voorkomende bentische 
herbivoren, de slijkgarnaal Corophium volutator en het wadslakje Hydrobia ulvae, bleken in staat te zijn om door begrazing 
de productiviteit (productie per eenheid biomassa) van diatomeeën te verhogen. Dit verklaart waarom de herbivoren door 
kunnen groeien op een sediment met weinig diatomeeën. 
Op een microscopische schaal zijn herbivoren ook in staat om het microlandschap te veranderen (Hoofdstuk 6). Dit is 
gebleken uit laboratorium experimenten waar ciliaten waren toegevoegd aan fototrofe biofilms. Binnen enkele dagen was 
waar te nemen dat begrazing door ciliaten de 3-dimensionale structuur van de biofilm homogeniseerde (Hoofdstuk 6). Uit 
deze verschillende studies heb ik kunnen concluderen dat bio-fysische interacties een sleutelrol spelen bij het vormen van 
landschappen op verschillende temporele en ruimtelijke schalen. 
Voor de tweede onderzoeksvraag heb ik onderzocht hoe ruimtelijke patronen op getijdenplaten het functioneren van een 
ecosysteem kunnen beïnvloeden. In een model werd een getijdenplaat met patronen vergeleken met een getijdenplaat 
zonder patronen. Het model voorspelde dat bij ruimtelijke patronen een hogere biomassa van diatomeeën en een hogere 
accumulatie van sediment verwacht kunnen worden. In het veld zijn deze voorspellingen getoetst op enerzijds een 
getijdenplaat met het heuvel- en dalenpatroon en anderzijds een controle plek waar geen ruimtelijk patroon zichtbaar was 
(Hoofdstuk 2). De veldmetingen bevestigden de voorspellingen van het model en hebben tot de conclusie geleid dat 
belangrijke functies in het ecosysteem zoals productie en vastlegging van sediment door patroonvorming worden 
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veranderd.In Hoofdstuk 6 heb ik bestudeerd of omslagpunten in ecosystemen, zoals waargenomen in Hoofdstuk 3, 
voorspeld kunnen worden door veranderingen in ruimtelijke patronen te bestuderen. Hiervoor heb ik luchtfoto’s van 
patronen in benthische diatomeëen op getijdenplaten die van begin april tot het verdwijnen van de patronen in juni 
genomen werden geanalyseerd. Deze analyse liet een consistente verandering zien van de structuur van deze ruimtelijke 
patronen, nadat er een omslagpunt bereikt was van een getijdenplaat met een heuvel- en dalstructuur naar een kale, vlakke 
plaat. Hieruit kon ik concluderen dat de statistische kenmerken van zelfregulerende patronen gebruikt kunnen worden als 
voorspeller van omslagpunten. Hierbij moet benadrukt worden dat deze eigenschappen geen globale voorspellers zijn van 
omslagpunten, omdat ze afhankelijk zijn van de mechanismen die leiden tot het ontstaan van de ruimtelijke patronen. Per 
ecosysteem dienen specifieke indicatoren geselecteerd te worden voor het voorspellen van omslagpunten. 
Dit proefschrift bevat een solide empirische basis om aan te tonen dat bio-fysische interacties ruimtelijke structuren 
veranderen in (zelfregulerende) fototrofe biofilms. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat deze interacties een effect hebben 
op het functioneren van het ecosysteem. Trofische interacties waren van belang in het homogeniseren van ruimtelijke 
patronen in het landschap op verschillende ruimtelijke en temporele schalen. Ondanks dat deze processen erg belangrijk 
zijn is er tot op heden nauwelijks onderzoek aan het cascade effect van biota-sediment interacties op hogere trofische 
niveaus. Het meenemen van trofische en bio-fysische interacties in toekomstig onderzoek naar ontwikkeling van 
waterbodems zou kunnen leiden tot een beter begrip van ecosystemen in hun volledige ruimtelijke en temporele dynamiek. 
Bovendien zou het combineren van theoretische en toegepast onderzoek nieuwe inzichten geven naar de effecten van bio-
fysische interacties op vorming van landschappen, het functioneren van ecosystemen en de potentie tot omslagpunten in 
ecosystemen. Deze nieuwe inzichten kunnen waardevol zijn voor het ontwikkelen van natuurbeleid in estuaria waar 
sediment dynamiek een belangijke rol speelt.  

Atlas de las Diatomeas de la Cuenca del Duero / Diatom Atlas of the Duero Basin
S. Blanco, C. Cejudo - Figueiras, I. Alvarez - Blanco, L. Hoffmann, L. Ector
2010, ISBN 978-84-9773536-0, Universidad de León, León 
There is also a cheaper student edition with poor plate quality, which we don't offer. - The Duero River Basin, with an area 
of 97290 km2 and more than 40000 km of streams, is the largest one in the Iberian Peninsula, and lies mainly under 
Mediterranean continentalized bioclimate. Aquatic ecosystems are endorheic and main watercourses are regulated and 
highly anthropized. As in every lotic environment, benthic algae play a key role in the structure and functioning of its 
ecosystems and, within this group, diatoms represent the most abundant and diversified component. Their biological 
features make them excellent water quality indicators, and this has promoted their study at international level. As a result of 
the implementation of the Water Framework Directive of the European Union, ecological status biomonitoring networks 
have been established in all Iberian basins,based on the use, among others, of diatom indices, which has led to the need of 
more detailed taxonomic and ecological studies on these organisms. Despite their relevancy, such works are still scarce in 
Spain. In the Duero Basin, up to date more than 500 diatom species have been recorded, a high floristic richness that 
contrasts with analogue regions, this being related to the large diversity of environmental conditions included within this 
zone. The aim of the present work is to elaborate a practical identification guide in accordance with the needs of 
technicians and biologists evaluating water biological quality in the Duero Basin. This book gathers the 200 main diatom 
taxa in terms of abundance and occurrence, selected from more than 600 samples of river epilithon collected during annual 
surveys carried out between 2003 and 2007 in the Spanish part of the basin. Certain taxa that could not be identified to 
specific level are also presented. For every diatom species, the following information is provided: a morphometric and 
autoecological description, a selection of illustrated bibliographic references and an iconographic series illustrating the 
taxons morphological variability, with a total of 3110 photographs in light and scanning electron microscopy gathered into 
109 plates. The nomenclature, taxonomy and systematic position of taxa follow the most taxonomy and systematic position 
of taxa follow the most recent recent phycological literature. 116 species new to the Duero Basin and 34 species new to the 
Iberian Peninsula are presented. 

The Freshwater Flora of Waterbodies on the Atlantic Coastal Plain
Iconographia  Diatomologica 22 
P.A. Siver, P.B. Hamilton 
2011, ISBN 978-3-906166-95-7, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
Contents (chapter headings): Introduction (An introduction to the Atlantic Coastal Plain from North Carolina to New 
Jersey/ Chemical & Physical Characteristics of the Atlantic Coastal Plain Sites & A Brief Comparison with Waterbodies on 
Cape Cod/ General Characteristics of the Diatom Flora, Including a Comparison with the Flora from Waterbodies on Cape 
Cod)/ The Diatom Flora (General Information / The Taxa) / Literature Cited/ Plates / Appendices / Index. - Quotation from 
the 'Overview': Approximately 150 collections from 45 waterbodies situated along the Atlantic Coastal Plain were included 
in this volume. Three areas of focus, the Pocosin National Wildlife Refuge (11 sites), The Croatan National Forest (9 sites) 
and the Bladen Lakes State Forest (7 sites), are located along the coastal portion of North Carolina. The North Carolina 
waterbodies included shallow wetlands, small ponds, lakes, larger lakes, and a series of canals cut through significant 
sections of vegetation, which ranged in size from small depressions of 0.4 ha in size to over 6,475 ha (Phelps Lake). In 
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general, these waterbodies were shallow, less than 3 meters deep and monomictic, not freezing over winter. All sites were 
associated with pocosin (early settlers used this term to define a low swampy ground, like a wooded swamp) or Carolina 
bay vegetation characteristic of this portion of the Atlantic Coastal Plain (Richardson et al., 1981). A fourth area of study 
included 13 waterbodies situated within the Pinelands National Reserve in southern New Jersey at the northern limit of the 
Atlantic Coastal Plain. The Pinelands National Preserve consists of sandy, well drained soils and is largely dominated by 
xerophytic vegetation. Observations of the diatom floras in five small Carolina bays situated on the Delmarva Peninsla in 
Maryland were also included in this work. The majority of the New Jersey and Maryland waterbodies were shallow lakes 
that would also be classified as warm monomictic.' - A total of 231 diatom taxa were recorded in the Atlantic Coastal Plain 
sites. 242 taxa were found in Cape Cod ponds, but not encountered further south in the Atlantic Coastal Plain sites. 
Additionally, 102 of the species reported from the Atlantic Coastal Plain were not found in Cape Cod waterbodies 
underscoring the fact that the diatom floras are different between the two regions. 

Diatomeen im Süßwasser-Benthos von Mitteleuropa. Bestimmungsflora Kieselalgen für die 
ökologische Praxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre Ökologie 
G. Hofmann, M. Werum, H. Lange-Bertalot
2011, ISBN 978-3-906166-92-6, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
The main aim of this book is to provide assistance for identification of taxa in applied hydrobiology, in particular water 
monitoring according to the implementation of EU Water Framework Directive. This book represents a somewhat reduced 
but condensed and updated freshwater diatom flora of Central Europe. Planctonic - halobious and most of the rare taxa are 
generally excluded. This special flora is restricted to diatoms that are frequent and/or abundant in the area of concern, to 
comply with the request of water monitoring in applied hydrobiology. This concerns most of the locally occurring diatoms 
relevant for biological analysis of inland waters for continuous quality control, and acts as a background for protection of 
aquatic habitats. 793 photographically documented taxa encompass more then 50 percent of the recent benthic freshwater 
diatom flora. Lacking are taxa which are either rare (in Europe) or of dubious identity, or difficult to discriminate from 
more common taxa by lightmicroscopical observation. Short diagnoses are given for 707 taxa, followed by ecological 
features as well as by comparable taxa, with references of literature where they can be found. Two general identification 
keys are given for the approximately 100 genera; additionally, 18 species - level keys for the most species - rich genera are 
given. Special attention is paid to biogeography, hydrogeology and typology of aquatic habitats, expressed in particular 
tables. Based on approximately 11.000 evaluated samples from various running and stagnant waters, preferences are 
indicated for over 500 taxa - in which specific type of water do they occur, where are they regularly missing? The 
classification of the 'red list' of diatom taxa for Germany (recently prepared for publication) is added. New or resurrected 
old generic entities which were (re-)introduced to the actual nomenclature are critically discussed. Thus, also in cases when 
the authors hesitate to follow proposals published during the last 20 years. A continuity between tgaxonomy before and 
after 1990 should be maintained. Practioners may be less interested in diverging taxonomical opinions. Knowledge of the 
specific identity is neccessary rather than the assessed generic relationship. Stability, as far as possible, is desirable. 
Although halobious taxa are principally not considered in this book, most recorded taxa are described and illustrated 
independent of the alphabetic range of freshwater taxa at the end of that chapter, because they occur quite often among 
assemblages of freshwater taxa in the 'hinterland' of the North Sea. A glossary is placed in front of the diagnoses. The index 
of names contains 1589 taxa, names and synonyms. 

Eunotia Ehrenberg (Bacillariophyta) of the Great Smoky Mountains National Park, USA
P.C. Furey, R.L. Lowe, J.R. Johansen 
Bibliotheca Diatomologica 57
2011, ISBN 978-3-443-57047-7-6, J. Cramer, Stuttgart 
This book provides an image rich documentation of the Eunotia flora of the Great Smoky Mountains National Park, USA. 
Over 50 sub-generic taxa of Eunotia are presented, including 14 proposed new species. Image plates include both light and 
scanning electron micrographs showing size ranges, morphological variability, and external and internal valve 
ultrastructure. The taxonomic section includes morphological measurements and some autecological information for each 
taxon. These data provide a useful resource guide that contributes to our understanding of the Eunotia flora of North 
America, and will facilitate biomonitoring efforts and taxonomic comparisons with past and recent Eunotia flora 
descriptions from around the world. 
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Diatom flora in springs of Lodz Hills (Central Poland). Biodiversity, taxonomy, and temporal 
changes of episammic diatom assemblages in springs affected by human impact
J. Zelazna – Wieczorek 
Diatom Monographs 13
2011, ISBN 978-3-906166-93-3, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
The diatom microflora of 10 springs in the Lodz Hills is described: 456 taxa were found. Most of them, 313 taxa are new, 
rare or interesting. The diatom assemblages in these springs are illustrated, and the documentation consists of more than 
1500 micrographs (1154 LEM and 365 SEM). Among the 456 diatom taxa identified, 50 are mentioned in the Red List of 
the Algae in Poland. Nine diatom taxa were classified as endangered, 15 as vulnerable, 24 as rare, and only two taxa as 
indeterminate. Springs are the mainstay of diatom species diversity because they are affected by changes associated with 
human activities more slowly than other aquatic ecosystems. The analysis of the relationship between diatom assemblages 
and environmental conditions was based on 10 springs in which physical and chemical samples were measured and 
samples were collected monthly from January 2003 to June 2005. For the ecological analyses of the diatom assemblages 
the following were used: indexes of diversity, k-dominance curves, Bray - Curtis coefficient, Hierachical Cluster analysis, 
MDS, SIMPER, BIO- ENV, PCA, and correlation analysis. 

A revision of the family Pleurosigmataceae (Bacillariophyta)
G. Reid 
Diatom Monographs 14
2011, ISBN 978-3-905997-00-2, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
The morphology of the family Pleurosigmataceae Mereschkowsky is documented using light and scanning electron 
mircroscopy. A historical overview of the treatment of the family is given and their interrelationships explored using 
cladistic analysis. Four new genera are described; Arcuatasigma gen. nov., Carinasigma gen. nov., Cochlearisigma gen.nov. 
and Costasigma gen. nov.; fourteen new combinations are proposed; and five new species described: Arcuatasigma addu 
sp. nov., Arcuatasigma castracanensis sp. nov., Donkinia lipscombensis sp. nov., Cochlearisigma ohsinsina sp. nov. and 
Costasigma simsii sp. nov. Plagiotropis is shown to be most closely related to the keeled members of the Pleurosigmataceae 
and is thus included in the Pleurosigmataceae, a new tribe is proposed to reflect this relationship, Carinasigmodeae tribe 
nov., which contains the new sub - tribe Rhocosigmodeae sub - tribe nov. within it to reflect the relationships of 
Rhoicosigma and Cochlearisigma. A further two tribes are described, Toxonideae tribe nov. and Pleurosigmodeae tribe. 
nov. Pleurosigma transilvanicum is formally transferred here to Gyrosigma transilvanicum (Pantocsek) Reid comb. nov. as 
it contains all the characters of Gyrosigma not Pleurosigma i.e. striae arranged in longitudinal and transverse rows. 
Hyalosigma is shown to be a member of the Pleurosigmataceae and is formally transferred to the family. 

 “Diatoms” – From past to present and from freshwater to marine environments
C. Riaux-Gobin, L. Ector, Y. Rincé, M. Coste (Guest editors) 
Vie et Milieu – Life and Environment, Volume 60, Issues 1 and 2 
2010, ISSN 0240-8759, Université Pierre et Marie Curie, Banyuls-sur-Mer 
Foreword 
Diatoms cover an immensely broad range of study interests, from conventional taxonomy based on morphology to genetics 
and phylogeny, from geology to present oceanography, and from ecology to experimental physiology. One topic of interest 
concerns, for example, the use of diatoms as indicators of freshwater pollution. Another promising application is the use of 
diatoms as signature of past climatic changes (i.e., polar sea-ice proxies). Due to the diversity of the themes exposed, a 
recollection of papers on diatoms may lack homogeneity in area coverage, but gives sharply up-to-date contributions on 
each particular topic. Two previously published fascicles of Vie et Milieu/ Life and Environment were dedicated to 
“Diatoms” [1995 vol. 45 (3-4) and 2004 vol. 54 (2-3)], after the 13th and the 22th colloquia of the Association of French 
speaking diatomists (ADLaF for its acronym in French), respectively. The two present special issues on “Diatoms” (2010 
vol. 60(2) and (3) follow and integrate results exposed at the 28th ADLaF colloquium, held in Banyuls (Laboratoire 
d’Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer, France), during 7-10 September, 2009. Eighteen papers devoted to 
diatoms compose these two fascicles. Several authors, such as Hernández-Becerril D.U., Jordan R.W., Kociolek J.P., Sar 
E.A. and Sullivan M.J., proposed contributions responding to a call for publication from the Journal, while the others, Ács 
É., Cejudo- Figueiras C., Cordonier A., Cornet C., Lai G., Morin S., Riaux-Gobin C., Rimet F., Roubeix V., Sabbe K., 
Wetzel C. and Witkowski A., proposed contributions that had been presented at the 28th ADLaF colloquim as an oral 
communications. The two special issues contain numerous new diatom species from freshwater and marine environments, 
new combinations, the new genus Pierrecomperia, the description of a Pliocene fossil, several ecological contributions on 
lakes, nutrient monitoring using epiphytes, the effects of bactericides on the structure of communities, and a revue about 
variation and polymorphism in diatoms. 
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NVKD STUDIEDAG 31 MEI – 2 JUNI 2012 
In 2012 vinden de studiedagen van de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten in Nederland plaats 
in Haren bij Groningen. Ronald Koeman en Geurt Verweij van Koeman en Bijkerk zijn deze keer onze 
gastheren. De bijeenkomst bestaat weer uit drie onderdelen: een taxonomische cursusdag (donderdag 
31 mei), een lezingendag (vrijdag 1 juni) en een excursie (zaterdag 2 juni). Meer informatie is te 
vinden op de bijliggende aankondiging en is tevens via de verenigingswebsite (www.diatom.nl) 
verkrijgbaar. Het definitieve programma wordt op tijd bekend gemaakt. Informatie is verkrijgbaar bij 
Holger Cremer (holger.cremer@tno.nl) en Ronald Bijkerk (r.bijkerk@koemanenbijkerk.nl) 

INTERNATIONALE CONFERENTIES 

Maart 2012 
6th Central European Diatom Meeting, Innsbruck, Austria, 23.-25.3.2012 
(informatie via http://www.uibk.ac.at) 

Augustus 2012 
12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow, Scotland, 21.-24.8.2012 
(information via http://paleolim.org/ips2012/) 

22nd International Diatom Symposium, Ghent University, Belgium, 26.-30.8.2012 
(for information look at http://www.isdr.org/ and the conference website (not yet online)) 

Oktober 2012 
15th International Conference on Harmful Algae, Changwon Gyeongnam, South Korea 
29.10.-2.11.2012 (informatie via http://www.hab2012.kr/) 
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Auteursinstructies Diatomededelingen 

Onderstaand zijn belangrijke instructies voor het schrijven van een artikel voor Diatomededelingen te 
vinden. 

Artikellengte 
Als maximale lengte van een artikel geldt 15 pagina’s in druk, inclusief tabellen, figuren en fotoplaten. 
Voor langere bijdragen gelieve vooraf met de redactie te overleggen. 

Opbouw 
Standaardartikelen beginnen met een inleiding, gevolgd door de resultaten, een discussie en mogelijk 
conclusies. In overleg met de redactie van Diatomededelingen kan van deze structuur afgeweken 
worden. 

Tekst en illustraties 
Tekst moet ongeformatteerd in Times New Roman, 12 pt, aangeleverd worden. Illustraties, foto’s en 
grafieken moeten minimaal een resolutie van 300 dpi hebben en liefst aangeleverd worden als JPEG of 
TIFF bestanden. Kleurillustraties worden niet geaccepteerd. Afbeeldingsonderschriften liefst aan het 
einde van het tekstdocument aanleveren. 

Tabellen 
Tabellen dienen ongeformateerd in Times New Roman, 11 pt, aan het einde van het tekstdocument 
aangeleverd te worden. 

Literatuur 
Tijdschrift 
Cremer, H., Bunnik, F.P.M., Donders, T.H., Hoek, W.Z., Koolen-Eekhout, M., Koolmees, H.H., 
Lavooi, E., 1994. River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole 
lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Journal of Paleolimnology 44: 789-801. 

Boek 
Round, F.E., R.M. Crawford & D.G. Mann, 1990. The diatoms. Biology and morphology of the 
genera. Cambridge University Press, Cambridge, 747 pp. 

Rapport 
Van Dam, H., 2009. Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier: trendanalyse 
hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007. Rapport 708. Herman van Dam, Adviseur 
Water en Natuur, Amsterdam. 253 p. 

Verantwoording 
De artikelen die voor publicatie in Diatomededelingen worden ingezonden worden niet extern 
gereviseerd en alleen door de redactie beoordeeld en opgemaakt. De redactie is dan ook niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de ingeleverde artikelen. De redactie verwacht dat de conclusies 
worden gedragen door de gepresenteerde gegevens. 

Procedure 
Stuur het volledige artikel naar de redactie van Diatomededelingen bij voorkeur per e-mail naar 
holger.cremer@tno.nl. Er worden GEEN drukproeven verstuurd. 
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