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… van de voorzitter 
 

Beste diatomisten, 

 

Moest ik nr. 37 van de Diatomededelingen met slecht nieuws afsluiten, namelijk dat 

TNO stopt met diatomeeënonderzoek, ben ik blij deze nummer met een zeer positief 

nieuws te mogen beginnen: de Universiteit Utrecht, Faculteit Fysische Geografie om 

precies te zijn, gaat de diatomeeënkunde weer nieuw leven inblazen door per 1 

september 2014 een post-doc in dienst te hebben genomen. Aleksandra Cvetkoska 

krijgt de kans om in de komende jaren een onderzoeksgroep diatomeeën op te bouwen 

die zich vooral richten zal op (paleo)ecologisch onderzoek. Aleksandra is recentelijk 

gepromoveerd aan de Universiteit Skopje op het thema ‘Diatoms as indicators of 

palaeolimnological changes of Lake Prespa’. Aleksandra, ik wens je een soepel start in 

Nederland, veel succes met het opstarten van de nieuwe onderzoeksgroep in Utrecht 

en ik hoop je op de komende lezingendag in 2015 als nieuw lid en spreker te mogen 

verwelkomen. Welcome in the Dutch-Flemish Society of Diatomists! 

 

Op de NVKD studiedagen 2014 zijn we dit jaar te gast geweest 

bij AQUON in Leiden, een van Nederlands grootste instituut 

voor wateronderzoek. De klassieke vier onderwerpen – 

taxonomische workshop, lezingendag, NVKD diner en 

excursie – waren perfect georganiseerd. Ik wil hiervoor Jako 

van der Wal en zijn helpende collega’s hartelijk bedanken; we 

hebben er allemaal van genoten! En natuurlijk gaat een dank 

naar de sprekers die de lezingendag tot een groot succes 

maakten (alle bijdragen – dit jaar trouwens volledig 

Nederlandstalig – werden met een bijzonder cadeau ‘beloond’: 

een wijnstopper met diatomeeënmotief). De stukken in deze 

Diatomededelingen getuigen zeker ook van de 

wetenschappelijke kwaliteit van de studiedagen. Daarnaast was 

er een spannende ledenvergadering waarop onderwerpen zoals 

de toekomst van de Diatomededelingen, besteden van NVKD 

vermogen en herinrichten van de website controvers 

gediscussieerd werden. Het onderwerp ‘Diatomededelingen in 

de toekomst alleen digitaal’ zorgde bij de een of ander zelfs 

voor een verhit gemoed. Onder het streepje heeft het bestuur 

van de aanwezige leden enig huiswerk meegekregen. En dat is 

ook goed zo! Het bestuur gaat zich zoals altijd serieus over de 

geopperde punten buigen en zal op de studiedagen 2015 (ik 

kan al verraden dat deze in België op de Mont Rigi, Hautes 

Fagnes, zal plaatsvinden) gedetailleerd berichten over 

uitkomsten en besluiten. 

 

De studiedagen van dit jaar lieten weer zien dat de NVKD een kleine, levende 

vereniging is met een zeer betrokken kern van leden. Het ledenaantal varieert rond de 

50 particuliere plus zo’n 10 institutionele leden. Financieel staan we er goed voor, 
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hebben zelfs een klein vermogen om in het een of ander project te kunnen investeren, 

en de studiedagen worden door zo’n 25-30 collega’s bezocht. Toch moeten we ons 

best doen om vergrijzing en verminderende attractiviteit te voorkomen. Om ook voor 

jonge collega’s interessant te worden en dan te blijven. Ons openen voor relatief 

nieuwe diatomeeën gerelateerde disciplines. Het valt bijvoorbeeld op dat we 

nauwelijks leden hebben uit de disciplines fysiologie, moleculaire biologie of 

biotechnologie. Ik ben overtuigt dat we nieuwe, verfrissende impulsen moeten zetten 

om het bestaan van een levende NVKD op lang termijn te waarborgen. Bijvoorbeeld 

door jonge collega’s meer bij het besturen van de NVKD te betrekken. Een 

inhoudelijke stap werd gezet door een aantal jaren geleden de taxonomische 

workshops in het leven te roepen. Een zeer groot succes! Meer veranderingen mogen, 

ja moeten volgen. Iedereen is uitgenodigd om aan dit verfrissingsproces mee te werken 

en nieuwe ideeën te opperen. Wie komt met de eerste idee? 

 

Ik wens jullie een inspirerend leesplezier met nr. 38 van Diatomededelingen! 

 

 

Holger Cremer 

Voorzitter NVKD 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Verslag van de bijeenkomst van de NVKD van 15 tot 17 mei 2014 in Leiden 

 

Caroline Souffreau (bestuurslid NVKD) 
 

Dit jaar vond de jaarlijkse NVKD-bijeenkomst plaats in het échte Holland. Jako Van 

der Wal had ervoor gezorgd dat Aquon - het fusielaboratorium van negen 

waterschappen in Nederland - zijn deuren voor ons opende in Leiden. Naar aloude 

traditie bestond ook deze bijeenkomst uit een taxonomische werkbijeenkomst, een 

lezingendag, en een excursie. 

Op donderdag 15 mei vond de vijfde taxonomische workshop plaats onder leiding van 

Bart Van de Vijver van de Plantentuin Meise. Voor een tiental leergierige noord- en 

zuiderlingen werd nu het genus Planothidium onder de miscroscoop gelegd. Een 

uitgebreid verslag van de taxonomische en minder taxonomische kant van deze dag 

vindt u wat verder in deze Diatomededelingen. Op onze website www.diatom.nl vindt 

u ook de bijhorende documentatie van deze en de voorgaande edities. 

Op vrijdag 16 mei kregen we de jaarlijkse lezingendag voorgeschoteld. Dit jaar werd 

er door het bestuur bewust voor gekozen geen speciale gast uit het buitenland uit te 

nodigen, maar voor een gevarieerde programma te zorgen met bijdragen uit de 

diatomeeënwereld van Nederland en Vlaanderen. Eppe Nieuwenhuis, adjunct-

directeur van Aquon, stelde ons de gastinstelling voor. Daarop mocht Jako Van der 

Wal meteen een concreet beeld geven van het onderzoek bij Aquon. Met behulp van 

een 30-jarige tijdsreeks aan diatomeeënstalen van de Dommel maakte hij ons duidelijk 

dat gestandaardiseerde monsternames geen overbodige luxe zijn indien je iets zinnigs 

wil zeggen over waterkwaliteitsveranderingen over langere termijn. Het zorgde 

bovendien voor een interessante discussie achteraf. 

Daarna volgde de ledenvergadering. Een discussie over het al dan niet enkel digitaal 

verspreiden van Diatomededelingen (het resultaat van deze discussie en een enquête 

ziet u nu voor uw neus), zorgde dat deze vergadering wat langer uitdraaide dan 

gewoonlijk. Een broodjeslunch met melk en karnemelk, en een korte pauze in de 

stralend-hete zon, zorgde ervoor dat iedereen terug op zijn of haar positieven kwam. 

Na de lunch voerde Elie Verleyen van UGent ons naar wat koelere streken met een 

lezing over de biogeografische patronen en lokale extinctie van diatomeeën in Oost-

Antarctische refugia. Daarop draaide Ronald Bijkerk van Koeman & Bijkerk scherp 

aan het roer, om ons in de Drentse vennen te plonzen. Hij richtte onze aandacht op de 

verslechterende waterkwaliteit van deze vennen in de laatste jaren. Het mechanisme 

hiervoor is nog onduidelijk, maar gaat gepaard met een stijgende pH en stijgende 

concentratie aan zwavelverbindingen. Eveline Pinseel (Universiteit 

Antwerpen/Plantentuin Meise) voerde ons dan terug naar iets hogere breedtegraad en 

stelde ons in een vlotte lezing een deel van de ecologie van 

diatomeeëngemeenschappen in Spitsbergen voor. 
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Na de pauze kwamen we terecht in Midden-Amerika. Kees Nooren (Universiteit 

Utrecht) nam ons enkele decennia terug in de tijd met een 10 m lange boorkern uit het 

Tuspan meer. Als starter in het diatomeeënonderzoek kwam Kees expliciet om raad 

vragen bij de interpretatie van de kiezelwiergemeenschappen over de tijd en klimaten 

heen. Het NVKD-publiek reageerde enthousiast en zorgde voor meerdere 

constructieve opmerkingen en goede raad. Peter Vos (Deltares) & Holger Cremer 

(TNO) brachten ons terug naar Nederland, met een lezing over het gebruik van 

diatomeeën in de reconstructie van de Holocene landschapsgeschiedenis van de Rijn-

Maas delta in het kader van geoarcheologisch onderzoek. Zeer opmerkelijk onderzoek 

dat voor mooie schema’s en resultaten zorgde. 

Deze mix van onderwerpen (nochtans allemaal omtrent keizelwieren!) werd even 

verteerd met borrelnootjes en drank, waarna een deel van het gezelschap te gast was in 

Van der Valk voor een gezellige Hollands etentje. 

Zaterdag 17 mei mochten de excursiegangers de Duivenvoordse/Veenzijdse Polder 

gaan verkennen. Bos en polder konden deze bonte groep biologen alweer verrassen 

met kleine en grote parels, van slijmzwammen tot ooievaars. Onder een stralende zon 

werd over dit alles nog wat stroop gegoten (met pannenkoeken), om dan uiteindelijk te 

besluiten dat het – alweer – goed was… 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Taxonomische workshop Planothidum; het einde van de hoefijzervormige 

vlek? 

 

Jako van de Wal (lid NVKD) 

 

Alweer de 5
de

 taxonomische workshop, dit jaar bij AQUON, vestiging Leiden. 

Dit jaar waren er 13 leden van de NVKD die zeer benieuwd waren wat ze te horen 

zouden krijgen op de workshop Planothidium. Het enthousiasme van de leden kan 

makkelijk verklaar worden door het succes van de afgelopen 4 edities van de 

workshop.  

In de introductie gaf Bart aan dat de workshops internationaal aandacht beginnen te 

krijgen, in 2014 geeft Bart in ieder geval ook nog in Zweden en Frankrijk (tijdens 

ADLaF) een workshop. Zo wordt de workshop een mooi middel voor Europese 

interkalibratie. De workshop Planothidium is voorbereid door Bart, Luc Ector en 

Carlos Wetzel. 

Begon de presentatie vorig jaar als een spannend vervolg (Last Year….), dit jaar 

begon de presentatie als een sprookje (Once upon a time, there was a sippencomplex). 

Natuurlijk wisten alle deelnemers van tevoren dat het sprookje ruw zou worden 

verstoord en dat we over een 

paar uur anders zouden denken 

over Planothidium. 

De presentatie werd in drie 

delen verdeeld, soorten met 

Sinus, soorten met Cavum en 

soorten zonder deze structuren. 

Ik had nog nooit van de termen 

Sinus en Cavum gehoord, en ik 

denk dat nog meer deelnemers 

dit voor het eerst hoorden. Het 

blijken echter goede termen te 

zijn, want aan het eind van de 

dag sprak niemand meer over 

hoefijzervormige vlekken maar 

was het Cavum voor en Sinus 

na.  

Halverwege de ochtend, toen ik als goede gastheer met potten verse koffie en thee 

terugkwam voor in de pauze, had er een democratisch proces plaatsgevonden. Het 

verslag zou door mij worden geschreven, een unaniem besluit. Tja; wat moet je daar 

dan tegenin brengen…. 
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Na de middag was het weer tijd voor het bekijken van preparaten, weer leuk voor 

iedereen om de nieuw opgedane kennis uit te proberen. Wel zaten er weer een aantal 

“specials“ tussen, van een Planothidium engelbrechtii die het toch echt niet kan zijn 

(maar misschien wel wat anders is) tot een P. haynaldii die toch alleen in Ecuador 

voorkomt? De vreemde soorten worden bekeken door Bart en eind 2014 volgt er een 

update over Planothidium, ook omdat verschillende artikelen nog “in press“ zijn.  

Ik denk dat veel mensen (ik in ieder geval!) weer veel hebben opgestoken van de 

taxonomische workshop. Dit zal weer leiden tot veel veranderde soortenlijstjes, met 

minder P. lanceolatum, P. frequentissimum en P. delicatissimum en meer andere 

Planothidium waar we nu beter kennis mee hebben gemaakt. 

 

Volgend jaar de kleine Navicula´s uit het N. cryptocephala-complex! ik verwacht een 

kleine aardverschuiving ….ik heb er nu al weer zin in. 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Verslag ledenvergadering NVKD op vrijdag 16 mei 2014 te Leiden (Aquon) 

 

Caroline Souffreau (bestuurslid NVKD) 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen.  

Holger Cremer opent de ledenvergadering. Hij merkt op dat de secretaris Gert van 

Ee vandaag afwezig is en Caroline Souffreau voor deze vergadering zijn taken 

overneemt en het verslag opstelt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Verder geen mededelingen. Er zijn 17 leden van de NVKD aanwezig. 

 

2. Verslag ledenvergadering 31 mei 2013 te Overasselt, Nederland.  

 Dit verslag is ook afgedrukt in Diatomedelingen 37, 2013, 13-14. 

 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

Volgende actiepunten werden overlopen: 

 7. Website: De geplande rubriek met literatuur relevant voor analisten werd nog 

niet opgestart. Bart Van de Vijver heeft nog geen tijd gehad om de pdf’s door te 

sturen, en bovendien rust er copyright op het grootste deel van deze literatuur en 

mogen pdf’s niet zomaar vrij beschikbaar gesteld worden op een website. Er 

wordt het idee opgeworpen om onder deze rubriek de referenties te zetten naar 

de relevante literatuur, en niet de pdf’s zelf. Dit zal besproken worden op de 

volgende bestuursvergadering. Bart vult ook aan dat het interessant zou zijn 

mocht Bert Pex op de mailinglijst van Luc Ector staan, zodat de mails van Luc 

met nieuwe literatuur (relevant voor analisten) door Bert doorgestuurd kan 

worden naar de leden van NVKD. Er wordt aangevuld dat inschrijven op 

ResearchGate ook een goede manier is om op de hoogte te blijven van de 

nieuwe literatuur. 

 8. Taxonomische diatomeeën workshop: Bart heeft de lijst met namen uit de 

Limnodata Neerlandica gekregen van Herman. 

 9. Web-based taxonomische site: Een stand van zaken zal gegeven worden in 

deze ledenvergadering (zie onder punt 10). 

 

3. Kort jaaroverzicht 2013 (secretaris).  

Een kort jaaroverzicht over 2013 werd voorgesteld door Caroline Souffreau. Het 

overzicht is vermeld na dit verslag. 

 

4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2013 en begroting 2014: penningmeester P. 

Vos.  

Peter Vos meldt dat de NVKD financieel zeer gezond is. Er is ruim 8000 € in kas. 

Redenen hiervoor zijn o.a. de inkomsten door de taxonomische workshops van de 

voorbije jaren, de sponsoring van TNO bij het drukken en verzenden van 

Diatomededelingen, en de (deel)sponsoring van de lezingendagen door de 

gastinstituten. Er is geen noodzaak tot contributieverhoging. In theorie zou een 

vereniging zoals de NVKD rond 2000-3000 € reserve moeten hebben. Er is dus 
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ruimte in kas, en de vraag rijst wat met dit vermogen gedaan kan worden. Er wordt 

aan de leden gemeld dat ook zij hierover hun zeggenschap hebben, en zij ideeën 

naar Holger of Gert kunnen sturen. Eventueel kan een deel van het vermogen 

gebruikt worden om de lezingendag in 2015 in Mont Rigi te organiseren. Bart Van 

de Vijver vraagt of de NVKD eventueel een vergoeding kan leveren voor de 

reiskosten van Adrienne Mertens wanneer zij in de Plantentuin Meise vrijwillig 

meewerkt aan de web-based Atlas voor Nederlands-Vlaamse diatomeeën (dat zou 

gaan om 1 dag per week). Deze atlas komt namelijk ook de overige leden van de 

NVKD ten goede. Er wordt voorgesteld om eventueel de eerste jaren deze website 

enkel voor NVKD-leden toegankelijk te maken, maar dit wordt onnodig verklaard. 

 

5. TNO is gestopt met Diatomeeën onderzoek en sponsoring van de NVKD 

(drukkosten, verzendkosten, uren). Gevolgen hiervan. Keuze om 

Diatomededelingen digitaal (pdf) te verzenden en niet meer als papier. 

Eind 2013 heeft TNO de sponsoring, druk en verzending van Diatomededelingen 

stopgezet. Om dit op te vangen zijn er drie opties: (i) nieuwe sponsoring zoeken; 

(ii) druk- en verzendingskosten eigenhandig als vereniging uit de inkomsten 

betalen (vnl. uit de ledencontributie); (iii) Diatomededelingen in de toekomst enkel 

digitaal als pdf uitbrengen en versturen. Het bestuur wou alle leden een kans geven 

om hierin hun inbreng te hebben, en stelde hen via een enquête (verstuurd per e-

mail in februari) de vraag of zij al dan niet opteren voor enkel een digitale versie 

van Diatomededelingen. Op de lezingendag zelf wordt een korte discussie 

gehouden over deze vraag, voornamelijk om het bestuur een idee te geven van wat 

er bij de leden leeft. De finale beslissing zal door het bestuur zelf genomen worden 

gedurende de volgende bestuursvergadering. Bart vraagt naar de druk- en 

verzendingskosten, en Holger meldt dat dit op zo’n 600 € (druk) en 200 € 

(verzendingskosten) komt (voor 80 exemplaren). Peter Vos oppert dat het 

belangrijk is dat leden iets tastbaars krijgen, onder de vorm van een fysiek boekje, 

en wordt hierbij bijgetreden door enkele leden. Bart vraagt zich af of het mogelijk 

is het aantal exemplaren te reduceren naar 65 (ca. 50 leden + 15 exemplaren extra 

zoals voorheen afgesproken). Bart zal prijzen navragen voor drukkosten bij enkele 

firma’s in Vlaanderen; hij zit er ook niet mee in om eventueel zelf de boekjes in 

enveloppen te steken en op de post te doen in België en Nederland. Er wordt een 

idee gegeven om ook meteen de digitale versie rond te sturen, en om artikels reeds 

vóór de finalisatie van Diatomededelingen op de website te zetten (met een 

inlogcode voor de leden), dit ook om het bezoekersaantal van de website te 

verhogen. Uit de eerste resultaten van de enquête (12 antwoorden) bleken 11 van 

de 12 inzendingen voorstander voor enkel digitaal te zijn. Bij een informele 

stemming op de ledenvergadering waren er 19 personen in de zaal, waarvan 17 

leden. Hiervan hebben er 8 personen gestemd vóór een papieren versie, 9 hebben 

geen reactie getoond (dus tegen of neutraal). Het bestuur zal zich op zijn volgende 

vergadering over deze kwesties beugen en tot een gewogen beslissing komen hoe 

Diatomededelingen in de komende jaren gepubliceerd worden. 
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6. Verslag kascommissie over 2013 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie 

(Geurt Verweij is aftredend en Adrienne Mertens blijft nog 1 jaar aan). Op de 

vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen.  

De kascommissie heeft na controle de boeken in orde bevonden; de vergadering 

besluit de penningmeester te dechargeren onder dankzegging voor zijn werk. 

De kascommissie wordt vriendelijk bedankt voor haar werkzaamheden; Geurt 

Verweij treedt af en Marianne Thannhauser wordt door de vergadering als nieuw 

kascommissielid gekozen. Daarmee bestaat de kascommissie uit Adrienne Mertens 

(aftredend in 2015) en Marianne Thannhauser. 

 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Volgens het aftreedrooster is Bert Pex aftredend 

bestuurslid. Bert stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten melden zich bij 

de voorzitter of de secretaris voor de ledenvergadering, bij voorkeur schriftelijk.  

Er hebben zich geen kandidaten gemeld en de vergadering besluit om Bert Pex 

opnieuw te benoemen tot bestuurslid. De voorzitter feliciteert (afwezige) Bert Pex 

met zijn herkiezing. 

 

8. Web-site NVKD. (B. Pex).  

Bert Pex is afwezig. Holger meldt dat meerdere pagina’s niet up-to-date zijn en 

noemt een aantal voorbeelden: bv. adressen van bestuursleden niet aangepast of 

onvolledig; aankondigingen van belangrijke symposia niet up to date; pagina van 

publicaties van leden kort en oud; overzicht van NVKD studiedagen niet 

compleet. De vraag rijst of het aan de webmaster is om dit in de gaten te houden 

en updates na te vragen bij de leden. Er wordt nagedacht of deze functie door te 

hevelen valt naar een andere verantwoordelijke of te splitsen is over twee 

personen. Ook de leden zelf hebben hun verantwoordelijkheid en zouden updates 

moeten doorsturen naar de webmaster. Een andere optie is om de website op een 

gebruiksvriendelijker platform te laten lopen (bv. WordPress) zodat het door 

meerdere mensen eenvoudig bewerkt kan worden. Eventueel kan een deel van het 

vermogen van de NVKD besteedt worden om de website door een professioneel 

vormgever te laten vernieuwen (eenmalige kosten rond 1500 €). Eventueel kan een 

werkgroep opgericht worden rondom Bert voor inhoudelijke ondersteuning, maar 

er zal eerst besproken worden met Bert wat hij zelf het beste acht en of hij 

inhoudelijke/vormelijke ondersteuning nodig heeft. De web-site wordt een van de 

discussiepunten op de volgende bestuursvergadering. 

 

9. Taxonomische diatomeeën workshop: verslag 2013 (zie ook Diatomededelingen 37) 

en toekomst (Bart Van de Vijver).  

De workshop van dit jaar liep vlot. Jaco maakt het verslag op. Bart meldt dat 

volgend jaar het Navicula cryptocephala-complex en andere kleine Navicula 

soorten zullen worden besproken. Wat de verdere toekomst betreft wil Bart de 

workshops zeker verder laten doorgaan, en deze op zich nemen, maar wil hij liefst 

onderwerpen krijgen van leden. Volgend jaar wordt eventueel een ringtest 

uitgevoerd om na te gaan waar de pijnpunten liggen (vermoedelijk een staal uit 

iets zuurdere condities). Holger vraagt of Bart ondersteuning door een ander lid 
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kan gebruiken bij de planning en doorvoering van de taxonomische workshops. 

Bart wijst dit af en oppert dat een tweede trainer nog niet nodig is. 

 

10. Web-based taxonomische site (Frans, Bart). Bart en Frans verwachten met een 

website te komen over taxonomie van diatomeeën van de Lage Landen.  

Stand van zaken voor de taxonomische site: Frans meldt dat de site er is en op de 

server van Rijkswaterstaat loopt. Het loopt op WordPress en het is eenvoudig om 

tekst en foto’s bij te plaatsen mits je de inlogcode hebt. Een editor wordt 

aangesteld om alles in de gaten te houden. De bouw van de website werd 

uitbesteed. Alle TWN groepen (dus niet alleen kiezelwieren) worden door de web-

based taxonomische site beheerd. Momenteel zijn er testen aan de gang. Per soort 

wordt met aparte tabbladen gewerkt (algemeen beeld, variabiliteit, belangrijke 

kenmerken, tekst, verspreiding, literatuur), die in de toekomst aangevuld kunnen 

worden. De eerste insteek van deze atlas is een hulp voor het identificeren van 

soorten. Er volgt een oproep aan alle leden om materiaal van mooie populaties 

door te sturen naar Bart Van de Vijver en Adrienne Mertens, zodat zij op een 

gestandaardiseerde manier foto’s kunnen maken voor de website. 

Concrete acties:  

- Waarom is er een verbinding nodig met de server van Rijkswaterstaat, en kan dit 

vermeden worden?  

- Voor SEM foto’s kunnen Adrienne en Bart mogelijks bij TNO terecht.  

- Wie zorgt voor de inhoud? In eerste instantie zijn dit Frans, Bart en Adrienne, 

maar ook iedereen die iets wil leveren voor een bepaalde soort. Alle foto’s zullen 

door Bart en Adrienne worden gemaakt, en controle van nieuwe informatie zal ook 

in de eerste plaats door Bart en Adrienne gebeuren. 

- Frans zal het bestuur en de leden op de hoogte houden van ontwikkelingen 

omtrent de web-based taxonomische site. 

 

11. Diatomededelingen 38: nieuws, indienen kopij, deadline.  

De redactie van Diatomededelingen 38 zal door Bart gebeuren, en doel is om het 

tijdschrift vóór kerstmis gereed te hebben. Alle sprekers worden uitgenodigd om 

een artikel van hun lezing op te stellen en naar Bart door te sturen tegen ten laatste 

1 september (met figuren en tabellen apart van de tekst, taal naar eigen keuze 

Nederlands of Engels). Er wordt ook aangemoedigd om artikels of inhoud voor 

andere rubrieken door te sturen. Volgende week zal Bart een uitnodiging sturen 

naar alle sprekers, en concrete info doorsturen. 

 

12. Rondvraag en sluiting.  

Er wordt de opmerking gegeven dat e-mailadressen niet steeds up-to-date zijn. Er 

wordt gevraagd aan de leden om het bestuur op de hoogte te brengen van 

adreswijzigingen. Er zal een ledenlijst rondgestuurd worden naar de Nederlandse 

leden zodat deze hun adressen kunnen controleren, indien de wet op de privacy dit 

toelaat. In België – waar de wet op de privacy het rondsturen van dergelijke lijsten 

verbiedt – kan de geüpdatete ledenlijst van januari gebruikt worden. Het bestuur 

zal op zijn vergadering in het najaar 2014 een manier vinden om de ledenlijst te 

updaten zonder privacy rechten te schenden. 
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Kort jaaroverzicht 2013 

 

Geen overlijdensberichten in 2013. De ledenlijst heeft een bewerking ondergaan en is 

aangepast aan de laatste stand van zaken: 49 leden (was vorig jaar 61) en 9 instituut 

leden. De flinke terugloop wordt veroorzaakt door opschoning van het ledenbestand. 

Een aantal leden bleek langere tijd niet te hebben betaald en zijn van de lijst 

verwijderd. 

We hadden een bijzonder leuke bijeenkomst van 30 mei-1 juni in Overasselt waar we 

te gast waren bij Adrienne Mertens thuis. Deze bijeenkomst is ondersteund door 

Grontmij AquaSense, de werkgever van Adrienne. De bijeenkomst was bijzonder 

plezierig. Naast de cursus door Bart Van de Vijver waren er goede lezingen in een 

fantastische ontspannen sfeer met heel mooi weer. En op zaterdag een excursie naar de 

Overasseltse en Hatertse vennen. In Diatomededelingen 37 staat hierover een verslag. 

Op de bijeenkomst hadden we Eileen Cox uit Londen te gast; deze bijzonder aardige 

diatomiste hield een lezing over diatomeeën en waterkwaliteitsbeoordeling: boeiend en 

het stemde tot nadenken. 

Diatomededelingen nummer 37 is uitgekomen. Deze is verschenen in januari 2014 

(gedateerd op december 2013): 85 pagina’s leesplezier. Ik moedig iedereen hier 

aanwezig aan om zelf eens een stukje aan te leveren. De wijze waarop staat achterop 

het kaft van het tijdschrift. 

Ik herinnerde iedereen er bij deze gelegenheid ook aan dat leden worden verzocht 

(volgens de statuten en reglementen ‘moet’ dit zelfs) rapporten en andere publicaties 

aan te leveren voor onze NVKD bibliotheek. Deze wordt beheerd door Caroline 

Souffreau. Je kunt hierover met haar of met een van de andere bestuursleden contact 

opnemen. Denk ook er aan bijvoorbeeld bij het opruimen van boekenkasten of 

anderszins aan de bibliotheek van de NVKD. 

Bestuursvergadering was op vrijdag 27 september 2013 Haarlem bij de secretaris 

thuis. Belangrijkste zaken: voorbereidingen voor de studiedagen in 2014, 

Diatomededelingen (als papieren tijdschrift of als pdf), ledenlijsten, toekomstige 

situatie wanneer TNO geen sponsoring meer verleend vanaf 2014. 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

30 jaar monitoren van diatomeeën in De Dommel 

 

Jako van de Wal 

AQUON, Locatie Breda, Korte Huifakkerstraat 6, 4815 PS Breda 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van een onderzoeksvraag van Waterschap De Dommel heeft AQUON 

een beperkte gegevensanalyse uitgevoerd op monitoringsdata. De vraag luidde “wat 

kan er over het verloop van waterkwaliteit in de afgelopen dertig jaar worden gezegd, 

op basis van diatomeeënonderzoek?” De periode van 30 jaar is ingegeven door het feit 

dat de oudste digitale data uit 1984 stamt. AQUON heeft het waterlichaam gekozen 

waarvan de meeste data aanwezig was: het riviertje de Dommel. 

 

Omschrijving waterlichaam 

De Dommel is een riviertje, deels 

gekarakteriseerd als R6 (Kleine, 

langzaam stromende rivier op 

zand)en deels als R5 (Langzaam 

stromende middenloop/ benedenloop 

op zand). De Dommel stroomt bij 

Borkel en Schaft vanuit België 

Nederland binnen. Vanaf de grens tot 

aan Den Bosch, waar de Dommel 

samenvloeit met de rivier de Aa, is de 

Dommel ongeveer 85km lang. 

Officieel is de Dommel voor de 

Kader Richtlijn Water opgedeeld in  

twee delen, grens tot zuivering 

Eindhoven (R5) en zuivering 

Eindhoven tot Den Bosch (R6). Op 

basis van hydromorfologie, breedte 

en landgebruik is de Dommel 

opgesplitst in 4 beekdelen; 

Van de grens tot Eindhoven is de Dommel een beek met een breedte minder dan 10m 

en een constante stroming. Een groot deel van de Dommel stroomt door 

natuurgebieden zoals De Malpie en de Plateaux en heeft nog een vrij meanderend 

karakter. Op een klein aantal delen is de beek nog genormaliseerd.  

De Dommel in Eindhoven vormt een apart deel, waarbij de Dommel sterk beïnvloed 

werd en wordt door de stad. Daarbij moet worden gedacht aan talrijke overstorten van 

ongezuiverd rioolwater, de rioolwaterzuivering Eindhoven, afstroming van verhard 

oppervlak en stedelijke druk. In 2006 is de RWZI sterk verbeterd en de komende jaren 

worden nog diverse maatregelen genomen om overstorten verder te reduceren.  
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Van Eindhoven tot Boxtel is de Dommel een beek die voor een groot deel de 

natuurlijke loop nog heeft en waar de stroomsnelheden hoog zijn. De beek stroomt 

overwegend door een afwisseling van agrarisch- en natuurgebied. De Dommel stroomt 

hier ook nog door aantal dorpskernen, waaronder Sint Oedenrode en Son. 

Van Boxtel tot Den Bosch heeft de Dommel het karakter van een “kanaal”. Daar waar 

de Essche Stroom uitmondt in de Dommel ontstaat een watergang van soms meer dan 

50m breed en heeft het water een (zeer) lage stroomsnelheid. De Dommel is in dit deel 

sterk verstuwd door stuwen bij Sint-Michielsgestel en Vught. De Dommel, die voor 

een deel tussen kaden ligt ingeklemd, loopt hier door (extensief) agrarisch gebied. 

 

Methode 

Alle data uit de database is gesorteerd per jaar, zowel voor het hele waterlichaam als 

per deelgebied. Alle data tussen 1984 en 2012 is meegenomen, data van voor 1984 is 

niet meegenomen omdat deze data niet digitaal beschikbaar was. Van één monster kon 

niet meer worden herleid uit welk deel van de Dommel het monster afkomstig was, dit 

monster is daarom niet meegenomen in de analyse. 

 

Analyse gegevens 

Alle gegevens tussen 1984 en 2012 zijn verzameld tussen de maanden april en 

oktober, daarnaast zijn door de jaren heen veel verschillende locaties bemonsterd. Niet 

één locatie is gedurende de 30 jaar standaard bemonsterd. Door de verschillende 

bemonsteringsperioden en monsterlocaties zit er veel spreiding op de data. Bij het 

analyseren kwam ook een groot gat in de meetreeks aan het licht: tussen 1998 en 2010 

zijn geen diatomeeën in stromende wateren bemonsterd.  

De meest abundant voorkomende soorten (diatomeeën) zijn gecontroleerd op naam en 

indien nodig voor de vergelijking gelijk gesteld aan andere (oudere) taxonomisch 

inzichten. Bijvoorbeeld: Achnanthidium eutrophilum werd in 1984 nog niet als 

zodanig herkend en is toen als Achnanthes minutissima gedetermineerd. Voor de 

vergelijking zijn deze soorten beide als Achnanthidium minutissimum (de huidige 

naam van Achnanthes minutissima) benoemd. 

Vervolgens is de waterkwaliteit berekend volgens de Kaderrichtlijn Water (van der 

Molen et. al 2012), deze waterkwaliteitsindex is gelijk voor de typen R5 en R6. Deze 

index is gebaseerd op de IPS (Indice de Polluosensitivité Spécifique (Coste in 

CEMAGREF 1981)) en berekend middels het programma QBwat 5.31 (Pot 2014). 

Alle soorten uit de historische database die niet door het programma werden herkend 

zijn omgezet naar de huidige taxonomische naam, indien dit niet mogelijk was zijn 

namen opgehoogd naar een hogere taxonomische eenheid. 

 

Resultaten 

Wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt in deelgebieden en alle data per jaar tot 1 

monster wordt geaggregeerd komt onderstaande grafiek tot stand. De groene balk geeft 

de onderbreking in de meetreeks weer. 
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Vanaf 1984 tot aan 1999 is een stijgende waterkwaliteit te zien, deze trend lijkt zich 

door te zetten na het hervatten van de meetreeks in 2010. 

Wanneer het verloop in waterkwaliteit voor de vier verschillende deelgebieden wordt 

berekend ontstaat een minder duidelijke grafiek. 

 

Resultaten met betrekking tot de deelgebieden 
Boven Dommel grens tot Eindhoven (lichtblauwe lijn) 
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 De waterkwaliteit tot 1997 is in dit deel beduidend lager dan in de rest van de 

Dommel.  

 De waterkwaliteit blijft binnen dezelfde kwaliteitsklasse tussen 1984 en 1997. 

 De dip in 1991 valt te verklaren door een bloei van Gomphonema. parvulum.s.l. 

 De concentratie van G. parvulum s.l. blijft in de jaren ’90 onverminderd hoog. 

 De stijging in waterkwaliteit in 1995 is onzeker, in dat jaar is maar 1 monster 

genomen. In dat monster was de concentratie Eolimna. minima en Sellaphora. 

seminulum (beide indicatoren voor organische belasting) lager als in de andere 

jaren. 

 Hoewel de waterkwaliteit niet toeneemt tussen 1984 en 1997 worden wel 

andere indicatoren gevonden. De sterke indicatoren voor organische belasting 

E. minima en S. seminulum nemen over het algemeen af en G. parvulum s.l. (dit 

soortencomplex is een minder sterke indicator)neemt toe  

Boven Dommel in Eindhoven (gele lijn) 

 De waterkwaliteit in de Beneden Dommel bij Eindhoven kent tussen 1990 en 

2012 een grillig verloop, zonder dat de waterkwaliteit verbetert (zelfde 

kwaliteitsklasse). Dit grillige verloop is ook bekend vanuit de chemie. De 

oorzaak voor het grillige verloop is mede te verklaren door 

overstortgebeurtenissen en daarmee wisselende waterkwaliteit. 

 De positieve uitschieters voor 2010 zijn toe te schrijven aan bloeien van 

Cocconeis placentula s.l. De uitschieter in 2011 is toe te schrijven aan een bloei 

van Melosira varians. Van C. placentula s.l is het bekend dat de soort in meso-

eutrofe wateren in het najaar tot bloei kan komen. Om deze bloeien te 

voorkomen wordt tegenwoordig in het voorjaar bemonsterd.  

 De laatste jaren is een verbetering te zien, maar nog niet tot het gewenste 

niveau. Er zijn nog maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te 

verbeteren zodat het gewenste niveau gehaald wordt. De verbetering is terug te 

leiden naar een toename van het Achnanthidium minutissimum-complex. Deze 

toename kan een reactie zijn op de werkzaamheden rondom de Dommel, zowel 

bovenstrooms als in Eindhoven. (baggeren, hermeanderen en mogelijk ook 

verbetering zuivering Eindhoven, hoewel de meeste meetpunten bovenstrooms 

de zuivering liggen).  

Beneden Dommel RWZI (Eindhoven) tot Boxtel (paarse lijn) 

 Uit dit deelgebied is nauwelijks informatie beschikbaar; alleen uit 1984 en de 

afgelopen 3 jaar. Het grote verschil in waterkwaliteit tussen 1984 en heden kan 

wel aanleiding zijn tot verder onderzoek. 

Beneden Dommel Boxtel tot Den Bosch (donkerblauwe lijn) 

 De waterkwaliteit in de Beneden Dommel tussen Boxtel en Den Bosch kent 

tussen 1990 en 2010 een grillig verloop, zonder dat de waterkwaliteit verbetert 

(zelfde kwaliteitsklasse). 

 De positieve uitschieters zijn toe te schrijven aan bloeien van Cocconeis 

placentula s.l.  

 In dit deel van de Dommel heeft de soort Nitzschia amphibia (indicator 

saprobie) een sterke invloed op het kwaliteitsverloop. Waarom deze soort in 

sommige jaren wel veel voorkomt en niet in anderen kan nader onderzocht 

worden. 
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Conclusies 

De waterkwaliteit in het waterlichaam De Dommel is tussen 1984 en 1998 

toegenomen. Deze conclusie is gebaseerd op een clustering van alle beschikbare data, 

ongeacht meetlocatie en tijdstip van meten. 

Tussen de verschillende deelgebieden zijn duidelijke verschillen in waterkwaliteit. 

Deze verschillen worden waargenomen tot 1998, na 2010 zijn niet alle meetreeksen 

hervat. Waar de Dommel Nederland binnenkomt is de waterkwaliteit in de jaren ’90 

van de minste kwaliteit, deze waterkwaliteit verbetert naar gelang er ander water bij de 

Dommel wordt gevoegd (andere beken en effluent van zuiveringen). Door deze 

toevoegingen stijgt de voedselrijkdom in de Dommel, maar neemt de concentratie 

zware metalen af. Van de Boven Dommel is bekend dat deze sterk beïnvloed wordt 

door zware metalen. Het is niet zeker of in de jaren ’90 in de Boven Dommel een 

sterkere organische belasting aanwezig was; die belasting zou dan ook door water van 

beken en zuiveringen zijn verdunt. 

Tussen 1998 en 2010 zijn er geen gegevens doordat er een andere waterkwaliteitsindex 

tussentijds werd gebruikt waarbij benthische diatomeeën niet werden geanalyseerd. Na 

2010 lijkt de waterkwaliteit verder te stijgen, maar dit is onzeker doordat er nog niet 

veel data beschikbaar is.  

Het analyseren van de meetgegevens van de afgelopen 30 jaar wordt bemoeilijkt 

doordat niet consequent op vaste meetpunten en tijdstippen wordt bemonsterd. Door 

de jaren heen worden sommige deelgebieden intensief (meetlocaties en 

meetfrequentie) en andere deelgebieden extensief bemonsterd.  

 

Aanbevelingen 

Het analyseren van datareeksen geeft inzicht in de ontwikkeling van watersystemen en 

de effectiviteit van maatregelen. Helaas wordt de bruikbaarheid van de data verzwakt 

doordat monsters vaak niet op dezelfde locatie en tijd zijn bemonsterd. 

Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst voor een beek/rivier als de Dommel is 

dat het zeer waardevol kan zijn om een of meerdere vaste meetpunten te hebben die 

periodiek worden bemonsterd om zo trends te signaleren. Voor de komende jaren heeft 

Waterschap De Dommel aangegeven dit te gaan doen. Dit wordt gedaan in het kader 

van het project Kallisto (www.samenslimschoon.nl), hierbij wordt een degelijk 

meetnet opgebouwd om beter te kunnen beoordelen of de maatregelen die de komende 

jaren genomen worden effect hebben op de waterkwaliteit. De maatregelen die 

genomen worden, moeten leiden tot een vermindering van lozingen van ongezuiverd 

rioolwater op het watersysteem rondom, en in Eindhoven.  

Wanneer een data-analyse wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat in ieder geval de 

uitschieters door een goed ingevoerde analist worden bekeken om zo de uitschieters te 

verklaren. Het is daarom ook belangrijk om zoveel mogelijk op (sub)soort te 

determineren. Hierdoor worden gegevens beter verklaarbaar en hoeft er minder met 

soortcomplexen te worden gerekend die minder indicatief zijn dan de individuele 

soorten. 

Het kan waardevolle informatie opleveren om oude preparaten opnieuw te 

determineren. Kleine soorten werden vroeger niet altijd waargenomen doordat de 

http://www.samenslimschoon.nl/
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microscopen van mindere kwaliteit waren. Daarnaast kunnen soorten met zekerheid op 

het huidige taxonomische niveau worden benoemd.  

 

Dank 

Dank gaat uit naar mijn collega Mieke Moeleker(AQUON) voor het kritisch doorlezen 

van dit document. Daarnaast dank ik ook Mark Scheepens (Waterschap De Dommel), 

in de eerste plaats voor de onderzoeksopdracht en daarnaast voor het geven van 

waardevolle commentaren en aanvullingen.  
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Ecologie van diatomeeëngemeenschappen in een Hoog Arctisch Ecosysteem 
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4,5

 & Bart Van de Vijver 
1,2 

1 
Botanic Garden Meise, Department of Bryophyta & Thallophyta, Nieuwelaan 38, 
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2 

University of Antwerp, Department of Biology, ECOBE, Universiteitsplein 1, 2610 

Wilrijk, Belgium 
3 

University of Ghent, Department of Biology, Protistology & Aquatic Ecology, 

Krijgslaan 281 S8, 9000 Ghent, Belgium 
4 

Centre for Polar Ecology (CPE), Faculty of Science, University of South Bohemia, 

Branisovska 31, 370 05 Ceske Budejovice, Czech Republic 
5 

Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Ecology, Viničná 7, 

128 44 Prague 2, Czech Republic 

 

Inleiding 

Diatomeeën zijn één van de meest voorkomende groepen van algen in polaire regio’s, 

zowel wat aantal individuen als aantal soorten betreft. Hun vaak significante reacties 

op veranderingen in de fysische en chemische eigenschappen van hun omgeving 

maken hen uitstekende bio-indicatoren in toegepaste ecologische, biogeografische en 

paleo-ecologische studies.  

Helaas is onze kennis van zowel de soortensamenstelling van de aanwezige 

diatomeeëngemeenschappen als hun ecologische voorkeuren zeer beperkt. Hierdoor 

wordt hun toepassing in o.a. paleo-ecologische studies aanzienlijk bemoeilijkt. Dit is 

enerzijds het gevolg van onjuiste identificaties door force-fitting (Tyler, 1996) en 

taxonomic drift (Mann, 1999) en anderzijds door het beperkt aantal uitgevoerde studies 

in het Noordpoolgebied. De meest recente grote studie werd uitgevoerd in het Noorden 

van Canada (Antoniades et al., 2008) en leidde tot de beschrijving van 7 nieuwe taxa 

(Antoniades et al., 2009). Daarnaast vermelden de auteurs een groot aantal niet 

geïdentificeerde taxa die waarschijnlijk nieuw zijn voor de wetenschap, maar 

waarvoor nood is aan een meer gedetailleerde taxonomische analyse, wat aantoont dat 

de diatomeeëndiversiteit in het Noordpoolgebied duidelijk onvoldoende gekend is. Dit 

is in het bijzonder zo voor Svalbard (74°–81°N, 10°–35°E), een archipel gesitueerd op 

enkele honderden kilometers ten noorden van het meest noordelijke punt van 

Noorwegen.  

In het midden van de 20
ste

 eeuw was de diatomeeënflora van Svalbard het onderwerp 

van verschillende grote morfologische en taxonomische studies, gepubliceerd door o.a. 

Hustedt (1937), Krasske (1938) en Foged (1964). Deze laatste vermeldde meer dan 

572 taxa in 207 stalen van zoetwatermeren, mossen en vochtige bodems en beschreef 

een groot aantal nieuwe taxa en combinaties. Sindsdien is er echter weinig gebeurd op 

enkele floristische en (paleo-)ecologische studies na: vb. Picińska-Fałtynowicz (1988), 
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Beyens and De Bock (1989), Van de Vijver et al. (1999), Jones and Birks (2004), 

Guilizzoni et al. (2006) en Luoto et al. (2011). De meeste van deze studies beperkten 

zich tot het geven van een soortenlijst met gelimiteerde ecologische informatie, zonder 

te focussen op taxonomie. In recente jaren beschreven alleen Metzeltin and Witkowski 

(1996) en Van de Vijver et al. (2004) enkele nieuwe soorten voor Svalbard.  

Deze studie had als hoofddoelstelling om bij te dragen aan onze kennis betreffende de 

diversiteit en ecologie van zoetwaterdiatomeeën in het Arctisch gebied. Hiervoor werd 

de huidige soortendiversiteit van zoetwaterdiatomeeën in verschillende meertypes in 

de regio van Petuniabukta (Spitsbergen, Svalbard Archipel) onderzocht en het 

voorkomen van de taxa werd gekoppeld aan de heersende omgevingsfactoren.  

 

Studiegebied 

Deze studie werd uitgevoerd in de regio van Petuniabukta (78°40’ – 78°44.5’N and 

16°26’ – 16°40’E) op Spitsbergen, het grootste eiland van de Svalbard Archipel 

(Figuur 1). Het studiegebied omvat het noordelijkste gedeelte van Billefjorden, de 

meest landinwaartse tak van Isfjorden in het centraal gedeelte van Spitsbergen. 

Petuniabukta is gelocaliseerd in de maritieme Hoog Arctische klimaatzone met 

relatieve koude winters (-11.9 °C bij Isfjord radio, 78°40’N en 13°28’E) en lage 

neerslagintensiteiten van ongeveer 200 mm per jaar, voornamelijk onder de vorm van 

sneeuw (Birks et al., 2004; Rachlewicz et al., 2007; Komárek et al., 2012). In het 

studiegebied omringen steile bergen, met hoogtes variërend tussen 265 en 935 m 

boven het zeeniveau, de fjord. De overheersende geologische lagen in de regio bestaan 

uit sedimentaire gesteenten uit het Carboon en het Perm, voornamelijk kalksteen 

(Dallmann et al., 1999; Szczuciński & Rachlewicz, 2007; Komárek et al., 2012), wat 

resulteert in de instroom van basische kationen in de meren in het studiegebied. Dit 

verklaart de overheersende basische pH van de oppervlaktewateren in Petuniabukta. 

De volledige regio rees als gevolg van glacioisostatische opheffing sinds het einde van 

de laatste ijstijd, ongeveer 11.200 – 11.300 jaar geleden (Baeten et al., 2010). Dit gaf 

aanleiding tot de ontwikkeling van verschillende, tot op heden goed bewaarde, 

mariene terrassen (Szczuciński & Rachlewicz, 2007). Verschillende gletsjers zijn 

aanwezig in het studiegebied. Het einde van de kleine ijstijd op Spitsbergen in het 

begin van de 20
ste

 eeuw en het versterkte broeikaseffect sinds 1920 zorgden voor een 

50 – 53 % afname van de gletsjers sinds 1900 (Overpeck, 1997; Rachlewicz et al., 

2007; D'Andrea et al., 2012). Als gevolg van erosie, extreme klimatologische condities 

en recent afgesmolten, nog niet gekoloniseerde gebieden zijn grote delen van het 

gebied niet begroeid, maar de delen die dat wel zijn vertonen een vrij hoge diversiteit 

met onder andere Carex, Dryas en Silene (Prach & Rachlewicz, 2012). 

Door de aanwezigheid van talrijke poelen en kleine meren, verschillend in leeftijd, 

type en oorsprong, is het studiegebied bijzonder interessant voor de studie van 

zoetwaterdiatomeeën. 
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FIGUUR 1. A) Svalbard Archipel, met uitsluiting van Bjørnøya en Hopen. Het 

studiegebied is aangeduid. B) Gedetailleerde kaart van het studiegebied. (Linkse en 

rechtse figuur zijn respectievelijk overgenomen uit Birks et al. (2004) en Tomczyk and 

Ewertowski (2010)). 

 

Materiaal & Methode 

Gedurende de zomers van 2011 en 2013 werd een groot aantal epilithon en epiphyton 

(voornamelijk mos) stalen van 40 meren en poelen op tien verschillende locaties in het 

studiegebied verzameld. Alle stalen werden bewaard in 96 % ethanol. Daarnaast werd 

de temperatuur, de pH en de conductiviteit van het water gemeten met een HANNA 

Combo pH/EC Tester. Substalen werden geprepareerd voor observatie met 

lichtmicroscopie volgens de methode beschreven door Van der Werff (1955). Kleine 

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

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

van KMnO4. Na de oxidatie werden de gereinigde monsters verschillende keren 

gecentrifugeerd waarna permanente preparaten werden gemaakt met Naphrax als 

insluitmiddel. In elk staal werden 400 schaaltjes op 100x vergroting met immersie-olie 

geteld om zo een representatief idee van de soortenrijkdom en -samenstelling te 

bekomen.  

Daarnaast werden eveneens substalen aangemaakt voor gedetailleerde observaties met 

raster elektronen microscopie. Daarvoor werden enkele druppels van het gereinigde 

monster gefilterd door een membraanfilter met een poriediameter van 3 m en 

vervolgens gedroogd en opgekleefd op een aluminium stub. Na bestuiving met goud 

werden de stubs bekeken met behulp van een ZEISS ULTRA SEM Raster Elektronen 

A B 
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Microscoop in het Museum voor Natuurhistorie in Londen en de JEOL-5800 LV 

Raster Elektronen Microscoop van de Plantentuin Meise.  

De verschillende stalen werden onderverdeeld in verscheidene 

diatomeeëngemeenschappen door middel van twee multivariate statistische 

technieken: cluster analyse (Minimum Variance Strategy met Squared Euclidian 

Distance als dissimilariteitsindex) in MVSP 3.2 (Multivariate Statistical Package – 

Kovack Computer Services, 1993) en ordinatie (DCA – Detrended Correspondence 

Analysis) in CANOCO versie 4.5 (ter Braak & Smilauer, 2002). De DCA-resultaten 

toonden drie uitschieters. Deze werden verwijderd uit de dataset waarna de DCA werd 

herhaald. Voor alle analyses werd een square root transformatie uitgevoerd. De 

gebruikte statistische technieken worden uitgebreid beschreven door Jongman et al. 

(1995). Daarnaast werden enkele diversiteitsindices (Shannon-Wiener en Hill’s 

eveness index) berekend in MVSP 3.2.  

 

Resultaten & discussie 

Diatomeeëndiversiteit in Petuniabukta 

In totaal werden 74 stalen bestudeerd, waarvan 69 werden opgenomen in de data-

analyse. De overige vijf stalen bevatten nagenoeg geen diatomeeën en werden daarom 

van de dataset verwijderd. Een totaal van 315 taxa, behorende tot 58 genera werden 

geobserveerd. Het afvlakken van de soortaccumulatiecurve (Figuur 2) toont aan dat het 

grootste gedeelte van de diatomeeënflora in het studiegebied ook daadwerkelijk werd 

teruggevonden. Slechts 234 taxa konden geïdentificeerd worden tot op soort, 

ondersoort, variëteit of forma niveau. De overige taxa konden niet met zekerheid of 

slechts tot op genusniveau gedetermineerd worden. Verschillende van deze niet-

geïdentificeerde taxa zijn met zekerheid nieuw voor de wetenschap, wat aantoont dat 

de diatomeeëndiversiteit van Spitsbergen inderdaad niet goed gekend is en dat veel 

taxa nog ontdekt en beschreven dienen te worden.  

 

 

FIGUUR 2. Soortaccumulatiecurve van de volledige dataset. 
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De soortenrijkdom in de stalen varieerde tussen 8 en 60 taxa met een mediaan van 31. 

De meest soortenrijke genera zijn Nitzschia Hassall (44 taxa), Navicula Bory de Saint-

Vincent (31 taxa), Encyonema Kützing (18 taxa), Stauroneis Ehrenberg (17 taxa), 

Pinnularia Ehrenberg (16 taxa), Cymbopleura (Krammer) Krammer (15 taxa) en 

Psammothidium Bukhtiyarova & Round (13 taxa). De meest abundante genera zijn: 

Nitzschia (19.1 % van alle getelde schaaltjes), Achnanthidium Kützing (15.8 %), 

Denticula Kützing (6.8 %), Navicula (6.8 %) en Rossithidium Bukhtiyarova & Round 

(6.6 %) (Figuur 3). De elf meest dominante genera samen vertegenwoordigen 79 % 

van alle schaaltjes, maar de resterende 47 genera bepalen meer dan de helft van de 

diversiteit (Figuur 3). Sommige genera, met name Achnanthidium, Denticula, 

Rossithidium en Diatoma Bory de Saint-Vincent dragen sterk bij tot het totaal aantal 

schaaltjes, maar vertegenwoordigen een zeer lage diversiteit. Dit duidt aan dat slechts 

een paar taxa domineren (Figuur 3). De meest algemene taxa waren Achnanthidium 

sp1 (15.4 % van alle getelde schaaltjes), Rossithidium petersenii (Hustedt) Aboal (6.5 

%), Diatoma tenuis Agardh (5.7 %), Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo group 2 

(4.1 %) en Denticula tenuis Kützing (3.8 %). Achnanthidium sp1 is het enige taxon dat 

in alle stalen werd waargenomen en het betreft hier een taxon nieuw voor de 

wetenschap. De twaalf meest algemene taxa vertegenwoordigen 50 % van alle getelde 

schaaltjes, terwijl de 100 minst getelde taxa (bijna één derde van alle taxa) samen 

slechts 1 % van alle getelde schaaltjes vertegenwoordigen.  

 

FIGUUR 3. De relatieve abundantie en het percentage van het totaal aantal taxa voor 

de meest voorkomende genera in deze studie. 
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Diatomeeëngemeenschappen in Petuniabukta 

Op basis van de eerder beschreven multivariate statistische technieken werden vier 

verschillende diatomeeëngemeenschappen onderscheiden in deze studie (Figuur 4). 

Opdeling van deze gemeenschappen o.b.v. de gemeten abiotische parameters, zoals pH 

en conductiviteit, bleek echter onmogelijk als gevolg van de grote overlap in deze 

kenmerken overheen de verschillende locaties (Tabel 1). Het is duidelijk dat andere 

biotische of abiotische parameters, die niet gemeten werden in deze studie, belangrijk 

zijn in het bepalen van de diatomeeëngemeenschappen in Petuniabukta. Er zijn echter 

duidelijke verschillen in de samenstellende taxa en het is mogelijk om deze te 

verklaren door de heersende omgevingsomstandigheden en het microhabitat van de 

genomen stalen. 

 

TABEL 1. Spreiding (minimum en maximum) en mediaan (tussen haakjes) van 

verschillende biotische en abiotische parameters voor elke gemeenschap. 

 Groep A.1 Groep A.2 Groep B.1 Groep B.2 

Aantal stalen 12 11 10 33 

Aantal taxa 12 – 35 (23) 14 – 60 (40) 8 – 39 (24) 17 – 59 (39) 

Shannon-Wiener 

index 

1.72 – 2.89  

(2.44) 

1.92 – 3.42 

(3.10) 

0.58 – 2.90 

(1.87) 

1.32 – 3.41 

(2.67) 

Hill’s eveness 

index 

0.67 – 0.84 

(0.78) 

0.73 – 0.88 

(0.80) 

0.21 – 0.79 

(0.62) 

0.45 – 0.85 

(0.73) 

pH 8.7 – 10.9 (9.4) 8.2 – 8.7 (8.5) 7.4 – 9.2 (8.5) 8.1 – 8.9 (8.5) 

Conductiviteit 

(μS/cm) 

133 – 592 

(300) 

182 – 1948 

(281) 

180 – 1948 

(428) 

149 – 1222 

(234) 

Temperatuur 

(°C) 

7.4 – 9.7 (8.5) 8.3 – 12.2 

(8.7) 

3.2 – 12.7 

(8.2) 

7.4 – 10.6 

(8.5) 

Hoogte (m) 7 – 28 (20) 24 – 300 (71) 5 – 106 (52) 4 – 308 (62) 

Afstand tot de zee 

(m) 

19 – 117 (46) 611 – 8820 

(2690) 

434 – 4990 

(2540) 

131 – 9470 

(633) 

 

De meest duidelijk gedefinieerde gemeenschap werd teruggevonden in een aantal 

kleine meren op het schiereiland Oblik voor de op zee eindigende Nordenskiöld 

gletsjer (groep A.1). Deze poeltjes zijn van zeer recente oorsprong (maximaal 40 jaar 

oud) en ontstonden nadat de gletsjer zich terugtrok van het schiereiland. Oblik staat 

echter nog steeds in verbinding met Nordenskiöld en wordt daardoor sterk beïnvloed 

door smeltwater. Daarnaast is er een vogelkolonie van noordse stern (Sterna 

paradisaea Pontopiddan) aanwezig op het eiland. De diatomeeëngemeenschap op 

Oblik wordt gedomineerd door twee taxa die een nauwe gelijkenis vertonen met 

Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo en die voorlopig werden aangeduid als N. 

perminuta vorm 1 en vorm 2 (Figuur 5). Aangezien de taxonomische status van deze 
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taxa onzeker is, zijn hun ecologische voorkeuren niet gekend. Op basis van hun 

dominantie in deze recent gevormde meertjes, wordt de hypothese naar voren 

geschoven dat het om kolonisatorsoorten gaat en/of dat deze Nitzschia taxa voordeel 

halen uit de constante aanvoer van mineralen, nutriënten of sedimentpartikels zoals silt 

van de nabijgelegen gletsjer. Naast de dominantie van Nitzschia wordt deze 

gemeenschap gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende Navicula taxa die 

wijzen op van mariene invloeden, ofwel door spatwater van de zee ofwel door 

transport van mariene diatomeeën via vogels. Het gaat om N. gregaria Donkin, N. 

phyllepta Kützing, N. phylleptosoma Lange-Bertalot, N. vaneei Lange-Bertalot en N. 

meniscus Schumann, allen taxa kenmerkend voor brakwater tot zelfs mariene condities 

(Krammer, 2001; Antoniades et al., 2008). Verschillende van deze taxa werden enkel 

teruggevonden in deze gemeenschap en de anderen bereiken duidelijk hogere 

abundanties (0.1 – 1.1 % van alle getelde schaaltjes) in deze gemeenschap in 

vergelijking tot de andere gemeenschappen. De invloed van de nabijgelegen fjord 

wordt echter als beperkt beschouwd aangezien de gemeten conductiviteit van de meren 

niet bijzonder hoog was (133 – 592 S/cm). De uitgesproken aanwezigheid van 

Encyonema minutum (Hilse) Mann en E. fogedii Krammer (Figuur 5) in een aantal van 

de meren is indicatief voor oligotrofe condities (Krammer, 1997; Antoniades et al., 

2008), terwijl het voorkomen van aerofiele Mayamaea Lange-Bertalot taxa in enkele 

andere meren een aanwijzing is voor seizoenale veranderingen in waterniveau en/of 

hoge gehalten van organisch materiaal, mogelijk afkomstig van de nabijgelegen 

vogelkolonie (Lange-Bertalot, 1997; Morales & Manoylov, 2009). Dit duidt erop dat 

de verschillende meren op het eiland vermoedelijk met variërende intensiteiten 

beïnvloed worden door de input van guano en ander organisch materiaal. 

De tweede gemeenschap (groep B.1) is de minst soortenrijke gemeenschap en wordt 

gedomineerd door Diatoma tenuis Agardh, zowel in abundantie als in voorkomen 

(Figuur 5). Diatoma tenuis is een algemene kosmopoliete soort die teruggevonden 

wordt in verscheidene habitats zoals epiphyton, plankton en benthos en beschouwd 

wordt als een indicator voor meso-eutrofe condities en circumneutrale tot basische pH 

(Cremer et al., 2005; Antoniades et al., 2008). Deze gemeenschap blijkt inderdaad 

gekenmerkt door een ietwat hogere gemiddelde conductiviteit dan de andere 

gemeenschappen, hoewel D. tenuis ook domineert in stalen met middelmatige 

conductiviteit. Een uitgesproken kenmerk van de meeste meren met deze gemeenschap 

is echter de aanwezigheid van stroming in de meren door in- of uitstromende beekjes. 

Dit zou erop kunnen wijzen dat D. tenuis een voorkeur heeft voor een turbulente 

omgeving. Deze waarneming wordt bevestigd door Antoniades and Douglas (2002) 

die D. tenuis observeerden in beekjes in het Arctisch gebied. Daarnaast is geweten dat 

deze soort vrij hoge abundanties bereikt in Zweedse rivieren ten noorden van de 

poolcirkel (Van de Vijver & Jarlman, niet gepubliceerde resultaten). Een andere 

gekende indicator voor stroming, Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick (Antoniades & 

Douglas, 2002; Hofmann et al., 2011), is vrijwel beperkt tot deze gemeenschap. Naast 

H. arcus, wordt ook Meridion circulare (Greville) Agardh in het Arctisch gebied vaak 

waargenomen in associatie met stromingen (Van de Vijver et al., 1999; Beyens & Van 

de Vijver, 2000; Antoniades & Douglas, 2002; Antoniades et al., 2008). In deze studie 

werd dit taxon echter nooit waargenomen in de D. tenuis-gemeenschap, maar wel in 

andere stalen en steeds in associatie met kleine in- of uitgaande stromingen. Dit duidt 
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aan dat de aanwezigheid van stromingen niet de enige bepalende factor is voor deze 

gemeenschap, aangezien niet alle stalen met stroming gedomineerd worden door D. 

tenuis. Vermoedelijk zijn additionele factoren, zoals de afwezigheid van dense 

vegetatie op de meeroevers, een heldere waterkolom en, in de meeste gevallen, een 

sterke invloed van nabijgelegen gletsjers, mee bepalend voor het hoge voorkomen van 

D. tenuis in sommige meren. 

 

 

FIGUUR 4. DCA-grafiek met de positie van de stalen geplot op de eerste twee assen 

van de DCA en met aanduiding van de belangrijkste omgevingskenmerken 

karakteristiek voor de gemeenschappen. De drie uitschieters werden verwijderd. De 

scheiding van de verschillende gemeenschappen was gebaseerd op een cluster analyse 

in MVSP 3.2. Zwarte driehoeken = Nitzschia perminuta-gemeenschap (groep A.1), 

groene ruiten = Psammothidium gemeenschap (groep A.2), rode driehoeken = 

Diatoma tenuis-gemeenschap (groep B.1) en de blauwe stippen = Denticula – 

Rossithidium-gemeenschap (group B.2). 

 

Groep A.2 verschilt van alle andere gemeenschappen door de duidelijk hogere 

abundanties van verschillende Psammothidium taxa. Alle meren in deze gemeenschap 

hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, nl. geen of zeer beperkte vegetatie 

in en rondom het meer, heldere waterkolom en geen of zeer beperkte stroming. De 

meeste stalen in deze gemeenschap zijn epilithon en epipelon, wat gedeeltelijk 

verklaard waarom het zoetwatergenus Psammothidium domineert, aangezien het 

voornamelijk wordt teruggevonden op zandkorrels en niet in associatie met vegetatie 

(Round & Bukhtiyarova, 1996). Andere taxa met een vrij hoge abundantie in de 

Littorale gemeenschap 
Mos vegetatie 

Fluctuerend waterniveau 

Heldere waterkolom 
Geen vegetatie 

Geen of zeer beperkte stroming 

Heldere waterkolom 
Geen vegetatie 

Vaak duidelijke stroming Jonge, postglaciale meren 
Sterke glaciale invloeden 

Spatwater van de zee 
Vogelkolonie 
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meeste stalen zijn o.a. Eucocconeis flexella (Kützing) Cleve en Encyonopsis sp 

(Figuur 5). Opvallend is dat er een zeer sterke overlap bestaat tussen de locaties waar 

deze gemeenschap en de D. tenuis-gemeenschap wordt gevonden. Alle meren van de 

terminale morenen van de Ragnar en Horbye gletsjers behoren namelijk tot een van 

deze twee gemeenschappen, wat suggereert dat beide gemeenschappen nauw verwant 

zijn met elkaar. Diatoma tenuis is echter nagenoeg afwezig in de Psammothidium-

gemeenschap, wat suggereert dat de aanwezigheid van stroming beide 

gemeenschappen scheidt aangezien de meren voor het overige nagenoeg identiek zijn 

voor andere omgevingskenmerken. Mogelijks wijzigen inkomende stromingen het 

habitat van de meren door, bijvoorbeeld, de input van mineralen, nutriënten en 

sedimenten waardoor ze de potentie hebben om diatomeeëngemeenschappen op 

verscheidene manieren te beïnvloeden.  

De Denticula-Rossithidium-gemeenschap (groep B.2) is de grootste en meest diverse 

gemeenschap in deze studie. Beide dominerende Denticula taxa (Figuur 5) zijn 

bentische soorten typisch voor een littorale omgeving (Lotter & Bigler, 2000) en 

oligo- tot mesotrofe condities (Hofmann et al., 2011). Nagenoeg alle mosstalen 

bevinden zich in deze groep, wat het voorkomen van typische mos bewonende genera 

zoals Denticula, Eunotia, Epithemia en Hygropetra (Van de Vijver B., pers. comm.) 

verklaart. De hoge abundanties van Rossithidium petersenii (Hustedt) Aboal (Figuur 5) 

worden vermoedelijk eveneens verklaard door de aanwezige vegetatie, aangezien dit 

taxon voornamelijk geassocieerd is met aerofiel mos en minimale stroomsnelheden, 

wat een reflectie zou kunnen zijn van een zekere tolerantie voor periodieke uitdroging 

(Antoniades & Douglas, 2002). De aanwezigheid van dit taxon doet vermoeden dat de 

meren die deze gemeenschap vertegenwoordigen onderhevig zijn aan (kleine) 

fluctuaties in het waterniveau doorheen het jaar. De Denticula-Rossithidium-

gemeenschap wordt daarom gedefinieerd als een typisch litorale gemeenschap in 

meren met beperkte veranderingen in waterniveau, geen of beperkte invloed van 

stromingen en een matige tot zeer goed ontwikkelde mosbedekking op de oevers en 

occasioneel ook in het meer zelf. Wanneer stromingen aanwezig zijn worden M. 

circulare en/of H. arcus waargenomen. 

Drie uitschieters werden verwijderd uit de analyse. Twee hiervan werden genomen in 

een klein meer dat gekenmerkt wordt door zeer sterke fluctuaties in waterniveau 

doorheen de loop van het jaar, wat resulteert in tijdelijke uitdroging van grote delen 

van het meer. Dominant in deze stalen zijn Humidophila paracontenta (Lange-Bertalot 

& Werum) Lowe et. al. en H. perpusilla (Grunow) Lowe et. al., taxa kenmerkend voor 

soortgelijke omstandigheden (Lowe et al., 2014). De derde uitschieter was een 

epipelon staal genomen in het midden van een meer en dat gedomineerd werd door 

Staurosira venter (Ehrenberg) Grunow, Achnanthidium sp2, Amphora affinis Kützing 

en Nitzschia fonticola (Grunow) Grunow. In tegenstelling tot alle andere stalen, gaat 

het hier niet om een echte littorale gemeenschap. Verschillen binnen gemeenschappen 

zijn waarschijnlijk te wijten aan (kleine) verschillen in de chemische samenstelling 

van het water, fysicochemische kenmerken, moedergesteente, vegetatie type, glaciale 

invloeden enzovoort. Verschillen in het microhabitat van de genomen stalen worden 

als zeer belangrijk beschouwd in het verklaren waarom verschillende stalen van één 

meer in verschillende gemeenschappen clusteren. 
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FIGUUR 5. Weergave van de meest abundante taxa in de stalen met aanduiding van de vier onderscheidden gemeenschappen. De x-

as toont het percentage van het totaal aantal getelde schaaltjes. De schaal van de x-as is identiek voor alle grafieken. Groep A.1 = 

Nitzschia perminuta-gemeenschap, groep A.2 = Psammothidium gemeenschap, groep B.1 = Diatoma tenuis-gemeenschap en groep 

B.2 = Denticula – Rossithidium-gemeenschap 
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Nieuw voor de wetenschap 

Een vierde van de taxa in deze studie kon niet tot op soort of lager niveau 

geïdentificeerd worden. Dit toont aan dat heel wat onbekende taxa aanwezig zijn in het 

studiegebied. Na gedetailleerde taxonomische analyse kon besloten worden dat 

minstens tien van deze taxa nieuw zijn voor de wetenschap. Nieuwe taxa werden onder 

andere gevonden in de genera Gomphonema, Navicula, Cymbella, Encyonopsis, 

Cymbopleura en Achnanthidium (Figuur 6). Sommige van deze nieuwe taxa bereiken 

behoorlijke abundanties in sommige stalen, maar één is aanwezig, en vaak dominant, 

in elk staal. Het gaat om Achnanthidium sp1 (Figuren 5 & 6). Dit taxon werd reeds 

eerder waargenomen in het Arctisch gebied door Antoniades et al. 2008 en 

geïdentificeerd als Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki. Antoniades et 

al. 2008 vermeldden echter dat er een aantal duidelijke en consistente verschillen 

bestaan tussen A. minutissimum s.s. en de schaaltjes van het Arctische taxon. Zo heeft 

A. minutissimum een kleinere lengte-breedte ratio, meer concave randen van de 

schaaltjes en een hogere striae densiteit. Daarnaast bezit A. minutissimum meer areolae 

per stria, nl. één tot zes in vergelijking tot één tot drie voor het Arctische taxon. Al 

deze argumenten tesamen vormen voldoende bewijs dat Achnanthidium sp1 een nieuw 

Arctisch taxon in de A. minutissimum-groep vertegenwoordigd en Achnanthidium sp1 

zal in de nabije toekomst aldus ook beschreven worden als nieuw voor de wetenschap 

(Pinseel et al., niet gepubliceerde resultaten). 

Een van de nieuwe taxa in deze studie is reeds beschreven als nieuw voor de 

wetenschap: Gomphonema svalbardense Pinseel, Kopalová & Van de Vijver (Pinseel 

et al., 2014). Gomphonema svalbardense (Figuur 7) was reeds gedurende langere tijd 

gekend van het Arctisch gebied als Gomphonema angustatum var. undulata. Op een 

zeer beknopte beschrijving (‘V. triundulate. L 0,02 to 0,028; B 0,006 mm. Striae 10 in 

0,01 mm’) zonder illustratie na, was er niets gekend over dit taxon (Cleve, 1894). Later 

is echter gebleken dat Gomphonema angustatum var. undulata een complex van 

verschillende soorten was, waarna het opgesplitst werd in drie taxa: G. distans Lange-

Bertalot & Reichardt, G. astridae Reichardt & Lange-Bertalot 1999 en G. subarcticum 

Lange-Bertalot & Reichardt. Bovendien vermeld Reichardt (1999) de aanwezigheid 

van verschillende morfologisch verwante taxa die tot op heden niet beschreven zijn, 

maar duidelijk verschillen van de gekende taxa. Een daarvan is geïllustreerd in Foged 

(1981), Metzeltin and Witkowski (1996) en Lange-Bertalot and Genkal (1999) en 

bleek in alle drie de gevallen conspecifiek met  G. svalbardense. 

Gomphonema svalbardense wordt gekenmerkt door een nagenoeg naviculoide omtrek 

met gebogen valve randen en een verdikte centrale zone (Figuur 7). De centrale zone 

is asymmetrisch, de axiale zone is klein en de raphe is lateraal met simpele rechte 

proximale raphe einden. De striae zijn zwakjes gebogen. Gomphonema svalbardense 

bezit een aantal interessante kenmerken die uniek zijn binnen het genus Gomphonema, 

zoals de structuur van de areolae en de structuur van de interne geïsoleerde porie. De 

min of meer ronde areolae van G. svalbardense zijn gelocaliseerd in diepe 

onregelmatig gevormde depressies (Figuur 7). Geen enkele gekende Gomphonema 

heeft gelijkaardige areolae openingen. Daarnaast is de interne opening van de 

geïsoleerde porie nauwelijks te onderscheiden van de areolae in de stria van de 
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centrale zone (Figuur 7), wat tot op heden ook een uniek kenmerk lijkt binnen 

Gomphonema. 

 

FIGUUR 6. Raster elektronenmicroscopische foto’s van enkele onbekende taxa. Fig. 

1. Encyonopsis sp. Fig. 2. Navicula sp. Fig. 3. Encyonopsis sp. Fig. 4. Achnanthidium 

sp1 (raphe schaaltje). Fig. 5. Cymbella sp. 

Gomphonema svalbardense werd beschreven van een klein meer in Petuniabukta. Het 

meer werd gekenmerkt door een basische pH (8.1) en een middelmatige tot hoge 

conductiviteit (761 S/cm). Additionele populaties werden waargenomen in 

verscheidene epilithon en epiphyton stalen van andere locaties met zeer gelijkaardige 

pH (8.6 – 8.9), maar lagere conductiviteit (184 – 336 S/cm). Gomphonema 
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svalbardense werd reeds waargenomen in Alaska (Foged, 1981), Bjørnøya (Metzeltin 

& Witkowski, 1996) en Siberië (Lange-Bertalot & Genkal, 1999), wat aantoont dat de 

soort waarschijnlijk een circumarctische distributie heeft. 
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FIGUUR 7. Figs  1–18. Gomphonema svalbardense sp. nov. Licht- en raster 

elektronen microscopische foto’s. Alle foto’s werden genomen van de type populatie. 

Figs 1–13. Licht microscopische foto’s die de variatie in grootte en omtrek van de 

schaaltjes tonen. Fig. 14. SEM extern zicht van een volledig schaaltje. Fig. 15. SEM 

intern zicht van een volledig schaaltje. De pijl duidt de opening van de geïsoleerde 

porie aan. Fig. 16. SEM intern detail van de centrale zone. Fig. 17. SEM extern detail 

van de centrale zone. De pijl duidt de occasionele verdubbeling aan van de areolae. 

Fig. 18. SEM extern detail van het apicale poriënveld. Schaal LM = 10 m. Schaal 

SEM = 10 m behalve voor Figs 16–17 waar de schaal = 5 m en Fig 18 waar de 

schaal = 1 m. 

 

Conclusie 

Deze studie toonde aan dat de diversiteit aan zoetwaterdiatomeeën in de meren van 

Petuniabukta behoorlijk groot is. Het hoge aantal niet geïdentificeerde taxa suggereert 

bovendien dat de soortendiversiteit van Arctische diatomeeën zwaar onderschat wordt 

en dat een aanzienlijk aantal soorten nog ontdekt en beschreven moet worden. Een 

revisie van de diatomeeënflora van de Arctis is daarom dringend nodig. Dit niet alleen 

om onze fundamentele kennis aangaande de diversiteit en ecologie van de Arctische 

diatomeeënflora te verbeteren, maar ook om allerlei toepassingen van diatomeeën, 

zoals paleoecologische studies, vooruit te helpen. 
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Inleiding 

In de afgelopen jaren hebben Deltares en TNO twee grote paleolandschappelijke 

onderzoeken uitgevoerd in het gebied van de Rijnmond. Diatomeeën zijn daarbij 

gebruikt van het afzettingsmilieu van de in de ondergrond voorkomende 

sedimentlagen te reconstrueren. Deze studies waren in beide gevallen onderdeel van 

een groot multidisciplinair geologisch-landschappelijk onderzoek dat uitgevoerd werd 

in het kader van archeologische projecten. Naast diatomeeën werden ook andere 

proxies toegepast, zoals pollen, macroresten en mollusken, om het paleolandschap te 

reconstrueren.  

De onderzoeksgebieden waren de Vergulde Hand West (VHW) gelegen aan de 

Nieuwe Maas in de gemeente Vlaardingen en de Yangtzehaven, een Chinese naam 

voor de doorsteekhaven tussen het oude Maasvlakte 1 en het nieuwe Maasvlakte 2 

gebied dat thans gerealiseerd is. 

Op het terrein van de VHW terrein zijn archeologische resten uit de bronstijd tot en 

met de middeleeuwen aangetroffen op een diepte van ca. 0.5 tot 2 m onder maaiveld. 

Deze resten zijn in 2005 opgegraven. Het terrein licht aan de noordzijde van de 

voormalige Rijn-Maas delta. In de tijd dat de prehistorische mens in het gebied 

aanwezig was, wisselde veenlandschappen en marien beïnvloede getijdengebieden 

zich af. Doel van het diatomeeënonderzoek was de overspoelingsfrequentie (sub-, 

inter-, en supragetijdenafzettingen) en de saliniteit tijdens de vorming van de 

sedimenten te bepalen toen de mens in het gebied aanwezig was. De resultaten van het 

archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek zijn gepubliceerd in Eijskoot, e.a., 

2011. 

In het Yangtzehaven gebied werden door het uitdiepen van de nieuwe haven 

archeologische waarden uit de steentijd bedreigd op een diepte van 18 tot 22 m –NAP. 

Om deze waarden op te sporen is een geoarcheologisch vooronderzoek uitgevoerd. 

Daarbij werd de archeologisch verwachting van de in de diepere ondergrond 

voorkomende laagniveaus  beoordeeld  op basis van paleolandschappelijke kennis. 

Oude rivierduinen in de ondergrond hadden bijvoorbeeld een hoge 

verwachtingswaarde terwijl jongere getijdengeulinsnijdingen een zeer lage 

verwachtingswaarden hadden voor steentijd archeologie. Het diatomeeënonderzoek 

werd met name gebruikt om de verdrinkingsgeschiedenis van het gebied te 

reconstrueren in het Vroeg Holoceen.  
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Het onderzoeksproject  Yangtzehaven is uitgevoerd in de periode 2008 tot en met 

2013. De resultaten van deze multidisciplinaire studie zijn gepubliceerd in het 

eindrapport van Moree & Sier (2014). 

 

Paleolandschappelijke setting van de onderzoeksgebieden 

De regionale landschapsgeschiedenis van beide studiegebieden kon worden afgeleid 

uit de paleogeografische reconstructiekaarten van Nederland (Vos, e.a., 2011). De 

kaartjes in Fig. 1 is de landschapsontwikkeling tussen 9000 v. Chr. en 800 n. Chr. 

afgebeeld. De kaartjes laten zien dat de Yangtzehaven ligt in het stroomgebied van de 

Rijn-Maas en dat dit gebied in de eerste helft van het Holoceen (tussen ca. 7500 en 

6000 v. Chr.) verdronk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGUUR 1 Paleogeografische kaarten van Nederland tussen 9000 v. Chr. en 800 n. 

Chr. (Paarse vierkant: gebied van de Yangtzehaven locatie, Rode vierkant: gebied van 

de VHW locatie) 

 

Het onderzoek van de VHW concentreerde zich op de laatste helft van het Holoceen 

(1500 v. Chr – 1000 n. Chr) en uit de paleogeografische kaartjes is af te leiden dat in 

die periode mariene klei en veengebieden elkaar afwisselde in deze regio. 
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Diatomeeën als ‘’tool’’ in de landschapsrecontructie 

Omdat kiezelschaaltjes van de diatomeeën kunnen fossiliseren  en de soorten 

kenmerkend zijn voor bepaalde milieu omstandigheden zowel in zoet als in 

zoutwatermilieus zijn ze een waardevolle proxy om de afzettingen condities van 

sedimentlagen te bepalen. De paleomilieu bepalingen in het VHW en Yangtzehaven 

onderzoek  is verricht aan de hand van de methode die door Vos & De Wolf (1993) 

beschreven is opgesteld. In deze methode zijn de diatomeeën ingedeeld in ecologische 

groepen; bijvoorbeeld: marien plankton, marien / brak epipsammon en zoetwater 

epifyten. Een diatomeeëngroep of combinatie van diatomeeëngroepen bepalen de 

reconstructie van het afzettingsmilieu. Zo zijn marien-brakke aerofiele diatomeeën 

kenmerkend voor kwelderomstandigheden. Alleen de diatomeeënsoorten die ter 

plaatse geleefd hebben (autochtone diatomeeën), geven een indicatie over het 

paleomilieu van afzetting. De diatomeeën die met het getijden- of rivierwater zijn 

aangevoerd - en tot afzetting zijn gekomen (allochtone diatomeeën) – geven alleen 

informatie over de omgeving. In het schema van Fig. 2 is aangegeven welke 

herkomstbronnen de soorten in een gesedimenteerde bodemassemblages in het 

kustgebied heeft.  

 

FIGUUR 2 Herkomstbronnen van de diatomeeën assemblage die in de bodem van een 

kustgebied worden aangetroffen. 

 

Een groot probleem bij de reconstructie van de Holocene kustafzettingen in Nederland 

is dat de aanvoer van allochtone mariene planktische en tychoplanktische 

diatomeeënschaaltjes   (‘’kustallochtonen’’) vaak heel groot is en dat deze soorten bij 

relatieve abundantietellingen de autochtone soorten percentueel kunnen 

‘’wegdrukken’’. Zowel in de VHW als de Yangtzehaven studies kunnen de 

kustallochtone soorten waarden in de diatomeeën thanatocoenose meer dan 60 % 

bereiken terwijl het afzettingsmilieu – op basis van de autochtone soorten - zoet tot 
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zoet-brak was. De bepaling welke diatomeeën groepen autochtoon of allochtoon zijn 

gebeurd op basis van de diatomeeënsamenstelling zelf, andere proxies die bestuurd 

zijn en de sedimentaire kenmerken van de afzettingen.  

 

Yangtzehaven (Maasvlakte, Rotterdam) 

Tijdens het geologisch vooronderzoek, dat uitgevoerd werd in de Yangtzehaven met 

seismische opnamen en steekboringen, is aan de westkant van het havengebied een 

rivierduin in de ondergrond ontdekt. Het duin lag op een diepte tussen de 22 en 15 m –

NAP. De top van het duin tussen de 18 en 15 m –NAP was opgeruimd door latere zee-

erosie. Op basis van optisch gestimuleerde luminescentie techniek (OSL) kon de 

ouderdom van dit duin bepaald worden.Daaruit bleek dat het duin was ontstaan rond 

9000 v. Chr. (Vos & Cohen, 2014). Als gevolg van de stijgende zeespiegel verdronk 

het duin geleidelijk en kwamen deltaische afzettingen van Rijn en Maas tot afzetting 

op de flanken van het duin (Fig. 3). Het duin bleef lange tijd een droge locatie waarop 

de mens zich vestigde. In de duinafzettingen zijn archeologische resten uit het Midden 

Mesolithicum gevonden. Uit de archeologische dateringen en de radiokoolstof (
14

C) 

bepalingen is gebleken dat de verdrinking van het duin tussen 7250 en 6000 v. Chr. 

heeft plaatsgevonden.  

 

 

 

FIGUUR 3 Geologische doorsnede door het rivierduin van selectiegebied West in het 

Yangtzehaven gebied.  

 

Diatomeeënonderzoek  is uitgevoerd aan de deltaische afzettingen in de boring 

B37A0705 die op de flank van het duin is gezet (Cremer e.a., 2013). In Fig. 4 is het 

ecologisch groepen diagram en de laagsamenstelling van deze boring afgebeeld (voor 

de laagsamenstelling, zie ook Fig. 3). Het diagram laat zien dat de onderste 

verdrinkingslagen  (KRWY, NIBA en EC) in een zoet grotendeels permanent 

onderwater staand milieu zijn gevormd. Kenmerkende soorten voor dit 
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afzettingsmilieu waren ondermeer: Epithemia adnata, Nitzschia frustulum (zoetwater 

plankton), Pinnularia subrupestris, Amphora pediculus (zoetwater epipelon) en 

Aulacoseira crenulata (zoet plankton). De rivierklei EC – op de bovenste NIBA laag – 

bevatten mariene kustallochtone soorten die aangeven dat het gebied onder invloed 

kwam te staan van de zee. De afzettingscondities  betrof  een zoet tot licht brak 

getijdenmilieu  dat - op basis van de 
14

C dateringen -  vanaf ca. 6500 v. Chr. ontstaan 

was. Belangrijke autochtone soorten uit dit milieu zijn: Cocconeis placentula, 

euglypta, Rhoicosphenia abbreviata (zoet-brak epiphyton) en Pseudostauria 

brevistriata, Staurosira construens var. construens (zoet-brak tychoplankton). In de 

bovenliggende afzettingen (NAWO en SSBL) wordt het afzettingsmilieu steeds meer 

marien getuigen de afname van de zoet-brakke soorten en de toename van het 

kustallochtoon. Meest voorkomende kustallochtone soorten waren: Raphoneis 

amphiceros, Paralia sulcata, Delphineis minutissima, Thalassiosira proschkinae, 

Delphineis surrirella en Cymatosira belgica. 

 

 

De belangrijkste bijdrage die het diatomeeënonderzoek heeft opgeleverd aan het 

multidisciplinaire studie Yangtzehaven is dat de diatomeeën aangaven wanneer het 

gebied onder invloed kwam te staan van de zee (getijdenwerking) en dat tijdens de 

verdrinkingsfase het duin omzoomd werd door een moerassig gebied dat het 

grotendeels van de tijd permanent onderwater stond. 

FIGUUR 4 Diatomeeëndiagram van de 

steekboring 37B0705. De laagindeling is in 

de boring aangegeven. Zie voor de 

laagstratigrafie Fig. 3. 
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 Vergulde Hand West (Vlaardingen) 

Uit het geologisch onderzoek dat tijdens de opgravingen op het VHW terrein is 

uitgevoerd (Vos & Eijskoot, 2009) bleek dat de ondergrond bestond uit veen 

afgewisseld met kleilagen.  Een kleilaag in het veen op een diepte van ca. 1.5 m onder 

maaiveld bevatten de autochtone diatomeeënsoort Diploneis interrupta; een brakke 

aerofiele soort die wijst op kwelderomstandigheden. Deze mariene klei laag was rond 

800 v. Chr. gevormd. Tussen 700 en 300 v. Chr. vond er weer veenvorming plaats in 

het gebied van de VHW. Plaatselijk groeide het veen zo hoog op dat het tijdens hoge 

waterstanden niet meer werd overstroomd door voedselrijk water zodat zich daar 

oligotroof veen kon vormen. Ook kwamen er meerafzettingen voor in het veengebied 

die opgevuld werden met gyttja-achtige kleien. Deze meerafzettingen bevatte zoete tot 

zoet brakke diatomeeën waarvan de soorten samenstelling leek op die is aangetroffen 

in de Vroeg Holocene afzettingen van de Yangtzehaven. Soorten als Epithemia sorex, 

Rhoicosphenia abbreviata (zoet-brak epifyton) en Staurosira venter waren daarvan de 

meest kenmerkende soorten (Cremer, in Vos & Eiskoot, 2009). Ook in deze 

kleinschalige meerafzettingen kwamen opvallend veel kustallochtone soorten voor; 

vaak meer dan 50% van de relatieve abundantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGUUR 5 Scheuren in het veen veroorzaakt door het drijven van veen (klapklei of 

oplichtingsklei). Foto links, opname in het vlak; opname rechts, foto in profiel. 

 

In de Midden IJzertijd is het veengebied plaatselijk ontgonnen door de mens en werd 

er op het veen gewoond en gewerkt. Door de antropogene ontwatering kon zuurstof in 

de bodem doordringen. Deze doorluchting  was er verantwoordelijk voor dat de 

veenbodem ging drijven toen er tussen 250 en 200 v. Chr. grote overstromingen in de 

regio plaatsvonden. Het veen kwam in eerste instantie niet onderwater te staan omdat 

veenschollen - met daarop de nederzettingen - tijdens de hoge waterstanden 

losscheurde van de ondergrond. Wanneer het water weer zakte kwamen de 

veenschollen weer op de bodem te liggen. In de veenscheuren werd klei afgezet, de 

zogenaamde klap- of oplichtingskleien (Fig. 5). Rond 200 v. Chr. verloor het veen zijn 

drijvend vermogen, werd het overspoeld tijdens hoge waterstanden en vormde zich een 

kleilaag op het veen.  Uit het diatomeeënonderzoek blijkt dat de klei in die tijd (late 

ijzertijd / Romeinse tijd) in een  zoet / brakwater getijdengebied werd afgezet. In 

figuur 6 is in een profielreconstructie de landschapsgeschiedenis tussen 250 v. Chr. en 

heden samengevat. 
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FIGUUR 6 Profielreconstructie van de landschapsontwikkeling van de VHW tussen 

250 v. Chr. en heden. 
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Introduction 

The Maya Lowlands in Southern Mexico, Guatemala and Belize are well known for its 

Olmec and follow-up Mayan culture, culminating during the Pre-classic and Classic 

period (400 BC–AD 800) when the area was densely populated. 

Although many palynological and limnological studies have been carried out in 

northern Guatemala, the core area of Maya civilization during the Pre-Classic and 

Classic Period many studied on lake sediments lack the study of diatoms. This is partly 

due to the poor preservation of diatoms in the predominantly alkaline lakes in this 

region. The only nearby diatom record encompassing the late Holocene is from the 

New River Lagoon in Belize (Metcalfe et al., 2009) (see figure 1).  

 

FIGURE 1 Location of lake Tuspán in the Central Maya Lowlands. Indicated are the 

main archaeological sites and the watersheds of the Usumacinta and Grijalva rivers. 
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Presented here are the preliminary results of a diatom study on a 10 m long sediment 

core from lake Tuspán. Lake Tuspán (17
o
14

’
 N, 90

o
38

’
 E) is a relatively small lake 

(~1.5 km
2
) at approximately 40 meters above MSL in northern Guatemala, an area 

often referred to as the Central Maya Lowlands. The area is part of an extensive 

limestone plateau with a Horst-Graben structure characterized by SW to NE dipping 

Mesozoïc to Eocene sedimentary platforms. Along the plateau scarp a relatively deep 

and elongated lake occur which is fed by the rio Dulce and arroyo Tuspán. Although 

the lake has an effluent towards the rio San Pedro, the lake was probably a semi-closed 

basin during part of its history. Nowadays the area receives an average annual 

precipitation of ~2000 mm, most of it falls during the rainy season from May till 

October. During the rainy season the surface area of the lake increases substantial 

when the ‘bajo’ or littoral zone west of the lake get flooded. 

 

FIGURE 2 Mastogloia calcarea ‘trapped in’ an Eunotia sp. valve.  Tuspán core C, 

sample depth 378-379 cm. Scalebar = 10 µm. 

 

Along the platform scarp numerous fresh water springs occur. Pollen analysis of a 

sediment core from the lake (Galop et al., 2004) indicate that during the last 4000 
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years aquatic species were probably always dominated by Cyperaceae, Typha, 

Nymphea ampla and Phragmites spp. In shallow water thick microbial mats occur. 

These calcareous mats are very common in calcite-rich shallow-freshwater habitats in 

the American tropics. Gaiser et al.(2010) uses the term ‘periphyton’ for these complex 

assemblage of algae, bacteria and fungi and associated detritus. Mastogloia calcarea 

(Lee et al., 2014) (figure 2), formerly known as Mastogloia smithii var. lacustris is the 

dominant diatom in these ‘periphyton’ mats (Gaiser et al., 2010). 

 

Methods 

Tuspán core C was taken by French colleagues in shallow water near the influent of 

the rio Dulce, not far from core A which has been studied on pollen (Galop et al., 

2004). The age-depth model is based on seven AMS radiocarbon dated samples and 

stratigraphical correlation with core A (Fleury et al., 2014).  

The primary objective of my research was to establish a tephrostratigraphical record 

for core C. The 10 m long core was subsampled at 4-12 cm contiguous intervals. The 

123 subsamples were treated with HCl to remove calciumcarbonate. Large organic 

particles were removed by sieving and charcoal particles > 250 µm were counted from 

the retrieved fraction. Remaining organic material was removed by a H2O2 treatment. 

Amorphous silica was subsequently removed by heavy liquid separation using 

sodiumpolywolframate with a density of 2.3 g/cm
3
.  Slides were prepared from the 

material before and after heavy liquid separation and along with the counting of 

volcanic glass shards diatoms were also counted. Additionally 37 samples were 

processed conform the method outlined by Batterbee (1973) to determine diatom 

concentrations. 

For the encountered or related diatom species salinity optima and tolerance values 

were retrieved from the literature (e.g. Gasse et al., 1995; Reed, 1998). Species with 

high (low) salinity optima are regarded ‘key species’ indicating dry (wet) periods.  

 

Results 

Very low amounts of volcanic glass shards were found in the sediments and they are 

somewhat randomly distributed (figure 6). Probably strong weathering of volcanic 

glass shards occurred in the highly alkaline waters of the lake. The carbonate-rich 

sediments also contain relatively low amounts of diatoms, often less than 5000 valves 

per gram dry sediment. Very low concentrations were found in samples older then 

approximately 2500 BC, samples between 700 - 400 BC and samples between ~AD 

200 – 730 AD. Highest concentrations of up to 40.10
6
 valves/g dry sediment were 

found between 1000 - 700 BC. During this time interval the diatom assemblage also 

show the largest specie diversity and the presence of an unknown Cyclotella sp. (figure 

3 and 4) that shows characteristics of both C. meneghiniana and C. distinguenda.  
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FIGURE 3 Plagiotropis arizonica (a), Anomoeoneis sphaerophora (b) and a 

Cyclotella sp. (c) isolated from Tuspán core C, sample depth 450-451 (a-b) and 378-

379 cm (c). Scale bar = 10µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4 Cyclotella sp..  

 

Lake Tuspán core C, sample depth 378-379 cm. Scale bar = 10µm (a-c) and 2µm (d). 
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The diatom assemblage is dominated by alkaliphilous benthic species, Denticula 

elegans was often the most common specie. Anomoeoneis sphaerophora and 

Plagiotropis arizonica (figure 3) dominate the diatom assemblage at many levels 

(figure 6). Other common species are: Pinnulara major, Pinnularia microstauron, 

Mastogloia calcarea, Mastogloia elliptica var. dansei, Nitzschia amphibia, Craticula 

cuspidata, Gomphonema gracile and Navicula radiosa.  For these or related species 

conductivity optima and tolerance values are shown in figure 5 (after Gasse et al., 

1995; Reed, 1998). Most of the common species have optima for oligosaline to 

polysaline waters.  

FIGURE 5 Conductivity optima and tolerance values reported by G (Gasse et al., 

1995) or R (Reed, 1998). 
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FIGURE 6: Proxy record from lake Tuspán core C with diatom percentages for some 

‘key species’. 

 

Discussion 

Anomoeoneis sphaerophora and Plagiotropis arizonica were not encountered in the 

New River Lagoon (Metcalfe et al., 2009) and are not described from the karstic 

wetlands of northern Yucatan (Novelo et al., 2007). Although Plagiotropis species are 

rarely found in freshwater inland lakes and streams large populations occur in Navajo 

Country, Arizona (Czarnecki and Blinn, 1978) and they occurred in streams and one 

lake on the Northwestern Great Plains in eastern Montana and western South Dakota 

(Bahls, 2012). The specie from this area seems most closely related to P. lepidoptera 

and P. maxima complexes and has been described as a new specie, namely P. 

arizonica (Czarnecki and Blinn, 1978). Well developed populations were found in 

meso- to polysaline waters. Although Anomoeoneis sphaerophora also occur in meso-

to polysaline waters (figure 5) we assume that P. arizonica prefers a higher lake water 

salinitiy and indicates relatively drier periods. 

 

Samples dominated by A. sphaerophora and P. arizonica often had a lower diatom 

concentration and a less diverse diatom population, probably due to differential 



 

53 
 

chemical weathering. No evidence for physical weathering was found. 

To account for the effect of differential preservation the ratio P. arizonica / A. 

spaerophora is used as a palaeosalinity indicator, assuming a comparable dissolution 

rate for these relative robust species. 

Four periods with relative high ratios can be identified (figure 6), they occurred 

between approximately 1750-1400 BC, AD 100-200, AD  830-950 and AD 1400-

1500. 

The occurrence of a relative dry period between AD 830-950 is also confirmed by high 

Ca/(Ti+Fe+Al) values and the presence of gypsum crystals. Reduced rainfall (and 

increased evapotranspiration) will promote the precipitation of authigenic carbonate 

and reduce the input of detrital elements Ti, Fe and Al (Mueller et al., 2009). 

 

The period between AD 830-950 seems the most severe drought during the 6000 years 

period recorded by the lake Tuspán sediments. This prolonged drought has been 

related to the Classic Maya collapse and was found in many lake records. Hodell et al. 

(1995) already noticed that this period was probable the driest of the mid to late 

Holocene. The period was not obvious from the diatom record from the New River 

Lagoon (Metcalfe et al., 2009), probably because this lagoon is a open basin and 

therefore less sensitive to droughts. 

 

A dry period centered around 1600 BC has also been recorded by Mueller et al. (2009) 

from lake Peten Itza sediments. They also reported an abrupt transition to wetter 

conditions around 1000 BC. Interestingly this transition is very apparent in the diatom 

record at lake Tuspán. After ~1000 BC A. sphaerophora and P. arizonica completely 

disappear and they are replaced by species like Cyclotella sp. and Eunotia sp., 

indicating more freshwater conditions. The planktonic Cyclotella sp.is probably 

related to higher lake levels and Eunotia sp. indicate a more acid to circum-neutral 

habitat (Patrick and Reimer,1966).  

 

Conclusions 

Despite poor diatom preservation and low diatom concentrations in the carbonate-rich 

sediments of lake Tuspán it was possible to indicate dry periods that correspond with 

dry periods reconstructed from other lake proxies. Plagiotropis arizonica seems the 

most promising ‘key specie’ for the occurrence of dry periods. This specie has 

previously not been described for Mexico, Guatemala or Belize. 

One of the most severe dry periods occurred between ~AD 830 - 950 and has been 

related to the Classic Maya Collapse by many scholars. However it remains 

questionable if this causal relation exists. The application of transfer functions, 

currently under development for the Maya area (Perez et al., 2013), may help to 

reconstruct a more detailed palaeosalinity and related palaeoprecipitation record. 
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Inleiding 

Vennen nemen in de Nederlandse natuur een belangrijke plaats in, door hun eigen 

flora en fauna. Door hun ligging op de hoger gelegen zandgronden worden vennen 

vooral gevoed door regenwater en hooguit een beetje grondwater, waardoor hun water 

niet tot zwak gebufferd is en van nature voedselarm (Arts et al. 2002). Dit leidt tot een 

karakteristieke soortensamenstelling van kiezelwieren, sieralgen en hogere planten, en 

ook onder de macrofauna kunnen we typische vennensoorten onderscheiden. In 

Nederland kennen we ongeveer vierduizend vennen waarvan bijna negenhonderd in 

Drenthe liggen. Achttien van deze Drentse vennen zijn in de afgelopen 25 jaar drie 

keer onderzocht, in het kader van een langlopend onderzoek naar de effecten van 

beheersmaatregelen (Van Dam & Arts 1993, Bijkerk et al. 2004, Van Dam et al. 2013, 

Van Dam et al. 2014). De meeste van deze vennen liggen verspreid over het 

Dwingelderveld, enkele liggen in het Drents-Friese Wold en een paar in andere 

natuurgebieden (Figuur 1). 

 

Verschillende ventypen 

Er zijn meerdere typen vennen te onderscheiden. Deze typen verschillen van nature in 

soortenrijkdom en soortensamenstelling en kunnen anders reageren op de belangrijkste 

storingsfactoren: verzuring, verdroging en vermesting. Die verschillende typen 

ontstaan op de eerste plaats door de ligging in het landschap, in ons geval, het Drents 

Plateau. Vennetjes bovenop het Drents Plateau ontvangen alleen regenwater. Waar een 

ondoorlatende laag in de ondergrond zit, in Drenthe is dat meestal keileem, zakt het 

regenwater niet verder de grond in en ontstaat een vennetje. Regenwater bevat van 

nature geen bicarbonaat en maar weinig mineralen en daarom zijn deze vennetjes van 

nature arm aan voedingsstoffen, ongebufferd en zuur; de pH is gewoonlijk lager dan 

4,5.  

Vennetjes die wat lager liggen, ontvangen naast regenwater ook wat lokaal 

grondwater. Dat is regenwater dat ondiep de grond is ingedrongen en voor een deel 

langzaam door de ondiepe bodemlagen naar de rand van het plateau loopt. Hoe lager 
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het vennetje ligt, hoe hoger het aandeel grondwater ten opzichte van regenwater. En 

omdat grondwater wel bicarbonaat en mineralen bevat, neemt ook de mate van 

buffering en voedselrijkdom van de vennetjes naar de rand van het plateau toe. 

 

FIGUUR 1 Ligging van de onderzochte vennen: BR = Brandeveen, DA = Davidsplas-

Noord, DI = Diepveen, DR = Droseraveen, EC = Echtenerzand, EL = Elpermeer, GA 

= Ganzenpoel, GO = Gouden Ploeg, GR = Grenspoel, KA = Kampsheide, KL = 

Kliplo, KO = Koopmansveentje, LA = Langeveen, PO = Poort 2, RE = Reeënveen, SC 

= Schurenberg, TW = Tweelingen, ZA = Zandveen. 

Dat verschil kun je goed terugzien in de flora. In de vennetjes bovenop het Drents 

Plateau vind je naast Waterveenmos vooral Veenpluis, Witte snavelbies en 

Snavelzegge. Zodra er wat grondwaterinvloed is kun je Beenbreek verwachten, 

Waterdrieblad en Wateraardbei. 

Naast de mate van buffering is er nog een belangrijk verschil tussen de typen en dat is 

de mate van veenvorming en daarmee samenhangend, de waterpeilvariatie in de loop 

van het jaar. In een hoogveenven is die waterpeilvariatie minder dan 25 cm, maar in 

een zandbodemven is die veel groter. In een zandbodemven valt een groot deel van de 

oever ’s zomers droog en dat is ook een voorwaarde voor bijzonder planten uit het 

Oeverkruidverbond, zoals Oeverkruid en Waterlobelia. 

In ons onderzoek in Drenthe hebben we te maken met vier ventypen, die hoog op het 

Drents Plateau liggen (Figuur 2): 

1) het ongebufferde, mineraalarme ven zonder veenvorming (Elpermeer, 

Ganzenpoel en Koopmansveentje); 
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2) het ongebufferde, mineraalarme ven met veenvorming (Diepveen, Gouden Ploeg, 

Langeveen, Poort 2, Reeënveen, Tweelingen en Zandveen); 

3) het zeer zwak gebufferde, matig mineraalarme ven zonder veenvorming 

(Brandeveen, Davidsplas, Grenspoel, Kampsheide, Kliplo en Schurenberg); 

4) het zeer zwak gebufferde, matig mineraalarme ven met veenvorming 

(Droseraveen en Echtenerzand). 

 

FIGUUR 2 De ligging op het Drents Plateau en de aanwezigheid van ondoorlatende 

lagen zijn bepalend voor de mineralenrijkdom en daarmee de typologie van Drentse 

vennen (naar Brouwer et al. 1996). 

 

Ecologische toestand 

In dit artikel beschrijven we hoe de ecologische toestand van deze vier ventypen zich 

in Drenthe in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld onder invloed van milieuaantasting, 

met name verzuring en vermesting, en van beheersmaatregelen. Verdroging heeft men 

in sommige Drentse vennen proberen tegen te gaan door het opzetten van de 

waterstand, door het dempen van greppels, en door het vernatten van de omgeving 

door het kappen van bos. Verzuring en vermesting is bestreden door middel van 

generieke maatregelen, zoals het landelijke mestbeleid en het beleid om de 

zwaveluitstoot te verminderen. Voor de Davidsplassen en het ven Kampsheide zijn 

ook lokale maatregelen getroffen om vermesting terug te dringen. 

 

Materiaal en methode 

Het biologische veldwerk is voor de meeste vennen uitgevoerd in de zomer van 2011. 

In enkele vennen zijn de kiezelwieren en sieralgen bemonsterd in 2010. Voor een 

bepaling van de waterkwaliteit zijn fysisch-chemische metingen verricht door 

medewerkers van het Waterschap Reest en Wieden, op vier tijdstippen in de periode 

augustus 2011 tot en met mei 2012. De chemische analyses zijn uitgevoerd door de 
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laboratoria van het Waterschap Groot Salland en B-ware. Door de auteurs zijn in elk 

van de achttien vennen inventarisaties uitgevoerd van water- en oevervegetatie, 

kiezelwieren en sieralgen. Beide algengroepen zijn bemonsterd door een planktonnet 

met een maaswijdte van 30 µm over enige afstand door het water te trekken, door 

aanwezige water- en oeverplanten en voorzichtig over de bodem. Daarnaast zijn tal 

van andere abiotische gegevens verzameld en gegevens over het beheer. Ten slotte 

hadden we ook de beschikking over historische gegevens van waterkwaliteit en 

biologie. Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze kan men vinden in Van Dam 

et al. 2013. 

 

Resultaten en discussie 

Afname depositie, toename temperatuur 

Sinds 1980 is de natte depositie van zwavel sterk afgenomen (Figuur 3). Die van 

stikstof neemt ook af, maar blijft boven de kritische stikstofniveaus voor vennen. De 

totale depositie van zwavel ligt ongeveer 100% hoger dan de natte en die van stikstof 

30%. Anno 2010 ligt de totale depositie van zwavel ruim onder de kritische belasting, 

maar ligt die van stikstof hier nog boven (Bobbink & Hettelingh 2011). 

Wat deze figuur ook laat zien is de stijging van de jaargemiddelde luchttemperatuur 

met 1,6 graden Celcius over de periode 1980-2010. 

FIGUUR 3 Verloop van de natte zwavel- en stikstofdepositie op de meetstations 

Witteveen (tot 2000) en Valthermond (vanaf 2000) en van de jaargemiddelde 

luchttemperatuur te Eelde (bronnen respectievelijk RIVM en KNMI). 

 

Waterkwaliteit 

In de periode 1980-2003 zijn de gehalten van sulfaat en stikstof duidelijk afgenomen 

(Figuur 4). De pH nam in deze periode zeer licht toe, maar dat is in deze figuur 
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nauwelijks waarneembaar. In de laatste tien jaar echter, zien we gemiddeld zowel een 

sterke stijging van de pH als een stijging van het sulfaatgehalte. Een toename van de 

pH bevordert de mineralisatie van organische stof wat leidt tot het opnieuw 

beschikbaar komen van nutriënten. Dit proces noemen we interne eutrofiëring. In 

sommige vennen, zoals Kliplo, Zandveen en Diepveen, ligt de gemiddelde pH de 

laatste jaren al boven 6,5, waardoor je eigenlijk niet meer kunt spreken van een zuur of 

zelfs zwak zuur water. 

FIGUUR 4 Verloop van enkele chemische waterkwaliteitsvariabelen in de 

onderzochte vennen sinds 1980. De punten zijn het meetkundig gemiddelde over de 

achttien vennen, van waarden gemeten rond de aangegeven jaren. 

De toename van het sulfaatgehalte wijst op het vrijkomen van zwavelverbindingen uit 

de bodem. Door de jarenlange atmosferische depositie zit er een grote hoeveelheid 

zwavel in de bodem. Door sulfaatreductie wordt dit omgezet in sulfide, dat aan ijzer 

gebonden fosfaat verdringt. Dit fosfaat kan vervolgens vrijkomen uit het sediment en 

bijdragen aan de interne eutrofiëring. Dit proces van sulfaatreductie wordt 

gestimuleerd door temperatuurstijging en leidt ook tot een toename van alkaliniteit en 

pH. Wanneer het sediment droogvalt, of door andere oorzaken aeroob wordt in de 

bovenste lagen, wordt sulfide geoxideerd tot sulfaat. Blijkbaar treden beide processen 

in onze vennen op, wellicht niet overal even sterk en in verschillende perioden van het 

jaar. 

 

Vegetatie 

In de vegetatie zien we over het geheel genomen alleen nog maar positieve 

ontwikkelingen. De soortenrijkdom en het aantal doelsoorten is sinds 1991 gestaag 

toegenomen en we zien ten opzichte van 2003 nog geen duidelijke toename van 

eutrofiërings- en alkaliniserings-indicatoren (Afbeelding 5). Er is wat hogere planten 
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betreft wel een verschil tussen de vier typen vennen: de positieve trend uit Afbeelding 

5 is vooral te zien in de matig mineraalrijke vennen en niet of nauwelijks in de arme 

vennen. Dat komt omdat de relatief mineraalrijke het meest geprofiteerd hebben van 

vernattingsmaatregelen en/of van plaggen en baggeren. In enkele arme 

zandbodemvennen zien we bovendien wel een toename van eutrofiërings-indicatoren, 

die vermoedelijk het gevolg zijn van de aanwezigheid van grote grazers. 

FIGUUR 5 Soortenrijkdom per ecologische groep en ecologische kwaliteit (uitgedrukt 

als EKR) van hogere planten, gemiddeld over de onderzochte vennen (van 1980 

ontbreken waarnemingen). 

 

Kiezelwieren 

AFBEELDING 6 Relatieve abundantie per ecologische groep en ecologische 

kwaliteit (uitgedrukt als EKR) van kiezelwieren, gemiddeld over de onderzochte 

vennen. 
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Kijken we naar de kiezelwieren, dan valt als eerste de afname op van het aandeel 

verzuringsindicatoren, i.c. Eunotia exigua, in de periode 1980-2003 (Figuur 6). Ten 

opzichte van 2003 is het aandeel doelsoorten gestegen, met name Kobayasiella spp., 

maar ook het aandeel eutrafente zuurwatersoorten, zoals Eunotia naegelii, en soorten 

die kenmerkend zijn voor organische belasting, zoals Nitzschia paleaeformis s.l. 

Uitgesplitst per ventype ziet men dat de positieve trend in ecologische kwaliteit na 

2003 doorzet in de arme hoogveenvennen en de matig arme zandbodemvennen, maar 

dat de trend ombuigt in beide andere ventypen: de arme zandbodemvennen en de 

matig rijke hoogveenvennen (Figuur 7). 

FIGUUR 7 Verloop van de gemiddelde ecologische kwaliteit (EKR) per ventype, op 

basis van kiezelwieren. 

 

Sieralgen  
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FIGUUR 8 Soortenrijkdom per ecologische groep en ecologische kwaliteit (uitgedrukt 

als EKR) van sieralgen, gemiddeld over de onderzochte vennen. 

 

Onder de sieralgen is sprake van een duidelijke toename van de soortenrijkdom in de 

periode 1980-2003, gemiddeld over de achttien onderzochte vennen. Veel vennen 

weerspiegelen weer de toestand uit de eerste helft van de vorige eeuw (Figuur 8). 

Sinds 2003 is de soortenrijkdom gemiddeld gelijk gebleven, maar is het aantal zeer 

kieskeurige soorten licht afgenomen. Alleen in de beide vennen die behoren tot het 

type matig arme hoogveenvennen is het aantal soorten en daarmee de EKR gedaald 

(Figuur 9). 

FIGUUR 9 Verloop van de gemiddelde soortenrijkdom en ecologische kwaliteit 

(EKR) per ventype, op basis van sieralgen. 

 

Op basis van de milieuvoorkeur van de sieralgen kunnen we concluderen dat de 

trofiegraad van de achttien vennen licht gestegen is van gemiddeld oligotroof in 2003 

tot oligo-mesotroof in 2011. Dit is gepaard gegaan met een afname van de gemiddelde 

kieskeurigheid van de sieralgengemeenschap. Het is opmerkelijk dat enkele 

bijzondere, als zeer kieskeurig bekend staande vennensoorten, Cosmarium 

nymannianum, C. quinarium, Micrasterias jenneri en Xanthidium armatum achteruit 
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lijken te zijn gegaan. Tot voor kort leken deze weer teruggekeerd in de arme 

hoogveenvennen, Diepveen, Langeveen en Poort 2. In 2010 en 2011 werd hier nog 

slechts een enkele soort van dit kwartet aangetroffen.  

Samenvattend 

Wat de kiezelwieren betreft zien we een achteruitgang in de arme zandbodemvennen 

en de matig arme hoogveenvennen. Bij de sieralgen zien we een teruggang in de arme 

en matig arme hoogveenvennen. Bij de arme zandbodemvennen, die jaarlijks vaak 

voor een deel droogvallen, waardoor zwaveloxidatie kan optreden, zou de teruggang 

verklaard kunnen worden uit de invloed van bemesting door grazers. In het Elpermeer 

uit zich dat in de toename van Moerasstruisgras en van het aandeel kiezelwieren 

kenmerkend voor organische belasting. 

Bij de hoogveenvennen en matig arme zandbodemvennen met geen of minder 

droogval, zou de achteruitgang het gevolg kunnen zijn van interne eutrofiëring. In veel 

vennen van dit type zien we vanaf 2003 een toename van het aandeel eutrafente 

zuurwaterkiezelwieren en onder de sieralgen een verschuiving naar minder 

kieskeurige, meer mesotrafente soorten. In enkele vennen, met name Droseraveen en 

Poort 2, zal door de snel voortschrijdende verlanding de huidige kiezel- en 

sierwierengemeenschap binnen afzienbare tijd verdwijnen. 

 

Beheer 

Mogelijke maatregelen tegen interne eutrofiëring zijn baggeren en uitvenen, 

afhankelijk van het type ven. Dit zijn echter zeer kostbare ingrepen en zouden vooraf 

gegaan moeten worden door onderzoek om vast te stellen of men hiermee niet meer 

kwaad doet dan goed. Uitvenen is aan te bevelen om de diversiteit van de algenflora in 

Droseraveen en Poort 2 in stand te houden. Ook daarbij moet men echter voorzichtig 

zijn: de zeer goed ontwikkelde verlandingsstadia in Poort 2 zouden met uitvenen 

(deels) vernietigd worden. Alleen door het uitvenen in de vorm van kleinschalige 

ingrepen uit te voeren, zouden dergelijke maatregelen kunnen bijdragen aan een 

verhoging van de biodiversiteit. 

 

Onderzoek 

De tijdreeks sinds 2003 is nog te kort om te kunnen concluderen dat de kwaliteit van 

de Drentse vennen daadwerkelijk en chronisch bedreigd wordt. Ontwikkelingen 

kunnen mede of vooral het gevolg zijn van bijzondere weersomstandigheden. Daarbij 

komt dat het op grond van deze steekproef ook nog niet goed mogelijk is om vast te 

stellen of er consistente verschillen zijn tussen de onderscheiden ventypen. Daarvoor 

zou een frequente herhaling van de bemonstering van in ieder geval kiezelwieren en 

sieralgen, alsmede een bepaling van de belangrijkste waterkwaliteitsvariabelen 

gewenst zijn. 

Om de effecten van beleidsmaatregelen en beheer in de toekomst te blijven volgen, 

raden we aan om dit vennenonderzoek elke tien jaar te blijven herhalen, met een 

frequentere monitoring van een klein aantal vennen tussendoor. 
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Conclusies 

1) Sinds 1980/1999 is de ecologische kwaliteit (EKR) van vegetatie, kiezelwieren 

en sieralgen in de achttien onderzochte Drentse vennen toegenomen. 

2) Sinds 2003 is de pH in deze vennen gestegen. 

3) Sinds 2003 zien we een toename van het aandeel kiezelwieren van zure, eutrofe 

en/of organisch belaste wateren. 

4) Sinds 2003 zien we een afname van het bijzondere, kieskeurige, oligotrafente 

sieralgsoorten en een toename van minder kieskeurige, mesotrafente soorten. 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Nieuwe literatuur 

samengesteld door Holger Cremer (voorzitter NVKD) 

 

Sloten – ecologich functioneren en beheer 

Edwin T.H.M. Peeters et al. 

2014, ISBN 978-90-5011-509-4, KNNV Uitgeverij, Zeist 

Handleiding natuurbeheer voor ecologen en beheerders. Nederland is rijk aan sloten. 

Samen zijn ze maar liefst 300.000 kilometer lang. De sloten zijn onmisbaar voor de 

aan- en afvoer van water en vormen een geliefd onderdeel van ons karakteristieke 

polderlandschap. Allerlei natuurlijke processen spelen zich af in deze door de mens 

aangelegde wateren en ze herbergen ook nog eens tal van interessante planten en 

dieren. Toch zijn sloten altijd onderbelicht geweest in onderzoek en beleid. Je leest 

zelden iets over sloten en de meeste mensen weten er weinig van. Dit boek brengt daar 

verandering in. Het vertelt het verrassende verhaal van sloten en hun geschiedenis, hun 

rol in het Nederlandse landschap en de fysische, chemische en biologische processen 

die erin plaatsvinden. Ook beschrijft het de interactie tussen sloten en mensen: 

beleving en recreatie, degradatie en herstelmaatregelen, monitoring en beoordeling, en 

de toekomst van de Nederlandse sloten. Een belangrijke informatiebron voor (water) 

beheerders, beleidsmakers en studenten. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en 

schetsen. De auteurs zijn allen werkzaam als aquatisch of ecologisch onderzoeker: 

aan de Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en Alterra. In samenwerking 

met STOWA. Dit boek hoort bij een nieuwe reeks handleidingen voor natuurbeheer. 

 

Aquatische ecologie in Nederland - Functioneren en beheren van zoete en brakke 

aquatische ecosystemen 

Henk Hoogenboom 

2014, ISBN 978-90-5011-487-5, KNNV Uitgeverij, Zeist 

Het beheer van zoet- en brakwatergebieden vereist een diepgaande kennis van hun 

complexe ecologie. Dit nieuwe standaardwerk geeft een grondig én actueel overzicht: 

 Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen 

 Fysische, chemische en biologische basisprincipes en interacties daartussen 

 Betekenis van omgevingsfactoren en menselijke invloeden 

 Handvatten voor goed beheer en analyse van het systeemfunctioneren 

 Aandacht voor beleid, wet- en regelgeving 

 Rijk geillustreerd met foto's, tabellen en grafieken 

Onmisbaar voor aquatisch ecologen, docenten, studenten en beheerders van zoet- en 

brakwatergebieden. In samenwerking met STOWA. 

 

The genus Didymosphenia M. Schmidt 

D. Metzeltin, H. Lange-Bertalot 

http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/handleiding%20natuurbeheer
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Iconographia Diatomologica 25 

2014, ISBN 978-3-87429-458-4, Koeltz Scientific Books 

For the first time specimens of the type material of Echinella geminata Lyngbye 1819 

are documented with light- and scanning- electron-microscopical photographs. This is 

the reference point for various other presented morphodemes of Didymosphenia 

geminata originating from five continents and subcontinents or floristic regions 

respectively. 22 species can be differentiated morphologically among which 11 plus 

one subspecies are proposed and described here as new to science. Formerly 

established taxa, for a part in a lower taxonomical rank than recently, are: 

Didymosphenia clavaherculis (Ehrenberg) Metzeltin & Lange-Bertalot 1995, D. 

curvata (Skvortzow & Meyer) Metzeltin & Lange-Bertalot 1995, D. curvirostrum 

(Tempère & Brun) M. Schmidt 1899, D. dentata (Dorogostaisky) Skvortzow & Meyer 

1937, D. fossilis Horikawa & Okuno 1944, D. geminata (Lyngbye) M. Schmidt 1899 

ssp. geminata, D. lineata Skabichevsky 1983, D. pumila Metzeltin & Lange-Bertalot 

1995, D. siberica M. Schmidt 1899, D. subcapitata (Skvortzow & Meyer) stat. nov., 

D. tatrensis Mroziska, Czerwik-Marcinkowska & Gradziski 2006. Proposed as taxa 

new to science are: Didymosphenia clavamagna, D. coronata, D. crassiporata , D. 

geminata ssp. crassa, D. grunowii, D. laticeps, D. laticollis, D. mongolica, D. 

nipponica, D. skvortzowii, D. strelnikovae. 

 

Diatom Monographs, Volume 16: Marine Mastogloia Thwaites ex W. Sm. and 

Stigmaphora Wallich Species from the French Lesser Antilles 

M. Loir, G. Novarino 

Diatom Monographs 16 

2014, ISBN 978-3-87429-446-1, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 

Sampling carried out during the winter-spring period from 2005 to 2011 has made it 

possible to identify 90 Mastogloia taxa present on sandy bottoms located in the 

sublittoral zone (first ten meters below the water surface) along the coasts of 

Guadeloupe, Marie–Galante and Martinique (French Lesser Antilles Islands, 

Caribbean Sea). The purpose of the present work is to provide a light microscopy–

based account of Mastogloia taxa found in those three islands during the studied 

sampling period. 

 

Benthic Diatoms from Mediterranean Coasts 

I. Álvarez-Blanco, S. Blanco 

Bibliotheca Diatomologica 60 

2014, ISBN 978-3-44357-051-4, J. Cramer, Stuttgart 

The authors present a taxonomic study of benthic diatoms collected from coastal rocks 

in seven northern Mediterranean sites (Italy, Spain, Greece, Turkey) in spring of 2010. 

An iconographic catalogue of high-quality SEM and light microscopic images, plus 

detailed taxonomic, nomenclatural and bibliographic information, are provided as a 

practical reference for further taxonomic and floristic studies on 91 plates. 120 

representative diatom taxa, among them several poorly known species, selected from 

23 samples, are described in terms of their abundance. The authors provide detailed 

information on the type material of each diatom species, a list of synonyms, a 

comparison of morphometric data provided in the literature (in tables) and a series of 
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iconographic SEM-images which illustrate the taxon's morphological variability, plus 

an exhaustive list of references. Nomenclature, taxonomy and systematic position of 

the described taxa are updated. Eight taxa are described as new to science and another 

seven are nomenclaturally recombined. Eight taxa are new records for the 

Mediterranean Sea and for five taxa Scanning Electron Microscope (SEM) images are 

presented for the first time. An exhaustive reference list and indices of taxa conclude 

Benthic Diatoms from Mediterranean Coasts and make it a valuable source of 

information for biologists working on benthic diatoms in general, not only of the 

Mediterranean region. 

 

Diatoms of the United States, Volume 1: Taxonomy, Ultrastructure and 

Descriptions of New Species and Other Rarely Reported Taxa from Lake 

Sediments in the Western U.S.A. 

J.P. Kociolek, B. Laslandes, D. Bennett, E. Thomas, M. Brady, C. Graeff 

Bibliotheca Diatomologica 61 

2014, ISBN 978-3-44357-052-1, J. Cramer, Stuttgart 

In this study nearly 50 species of diatoms new to science, collected from lake 

sediments across the western USA, are presented for the first time. A total of thirty-

eight raphid species are described (across eighteen genera), while one non-raphid 

pennate and nine non-pennate species are also described from these collections. 

Observations with light and scanning electron microscopy are offered for each taxon. 

Nomenclatural and morphological details for previously known species encountered in 

the author's examination of these sediments are provided and indicate their distribution 

across the western USA. 80 plates, a taxon index and a comprehensive reference list 

round up Bibliotheca Diatomologica, Volume 61: Diatoms of the United States, 

Volume 1 and make it a valuable source of information for biologists and 

palaeontologists working not only on American but also on diatoms worldwide. 

 

Plant Systematics. The Origin, Interpretation, and Ordering of Plant Biodiversity 

T.F. Stuessy, D.J. Crawford, D.E. Soltis and P.S. Soltis 

Regnum Vegetabile, 156 

2014, ISBN 978-3-87429-452-2, International Association for Plant Taxonomy 

The greatest treasure of our Earth is its biodiversity. The life forms that share our 

world are responsible for the environment that we know and appreciate, which permits 

Earth to be so inviting in comparison with the other barren and desolate planets in our 

solar system. Systematics is the science that deals with understanding these millions of 

organisms, and plant systematics focuses on the green world that covers much of our 

continents. To understand plant biodiversity involves chronicling evolutionary origins 

(processes), interpreting evolutionary patterns (phylogeny), and ordering the diversity 

into classifications (taxonomy). This book offers insight to these three major aspects of 

the plant world. Five chapters provide an overview of the many evolutionary 

mechanisms that have been operative in the production of plant biodiversity. Six 

chapters contain information on the concepts and methods of modern phylogenetic 

reconstruction. Five chapters deal with issues of classification, including historical 

perspectives and comparisons among phenetic, cladistic, and evolutionary (phyletic) 

approaches. Three chapters also present types of data, from the morphological to the 
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molecular, which are routinely used in plant systematics research programs. This book, 

designed for use at the upper undergraduate and graduate levels, contains extensive 

literature citations that open avenues to topics for further study or analysis. 

 

Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part IV. 

Stephanodiscaceae B. Stephanodiscus, Cyclostephanos, Pliocaenicus, 

Hemistephanos, Stephanocostis, Mesodictyon & Spicaticribra 

V. Houk, R. Klee, H. Tanaka 

Fottea Supplement 2014 

2014, ISSN 1802-5439, Czech Phycological Society 

Many of the taxa presented in the Atlas originated from personal gathering or 

collections and from known world diatom collections, often are types. The authors 

have tried to handle all the most common recent taxa and record their morphological 

variability with LM as well as with SEM, occasionally TEM, and this is represented in 

1690 photographs in 223 picture plates, together with 41 drawings, mostly of 

iconotypes. The authors aimed to consider often misinterpreted taxa or those usually 

neglected in contemporary literature in order to help field workers and those who deal 

with fossil diatoms. Also, where necessary, some old names are brought back into 

general use. The authors have tried to clear possible taxonomic or nomenclatoric 

confusion, so 12 new species, 3 new names and 6 new combinations are suggested, 

including one new genus. 

 

Website: Diatoms online 

2014, http://diatoms.myspecies.info 

Welcome to Diatoms Online: This website is dedicated to the microscopic world of 

Diatoms. It aims to provide a venue for informal exchange and sharing of information 

about diatom collections (and auxiliary information to these collections) as well as act 

as a curatorial and taxonomic tool. The site will be developed in packages focusing on 

key collections housed at the Natural History Museum in London. This resource is 

managed by Museum curators with input from the researcher/s but greatly relies on the 

invaluable contribution made by our volunteers. Please note, that this is not a static 

website but a living, breathing work in progress and we will be continually 

adding/amending the information as work progresses and our story develops. 

 

See attached – Unravelling drivers for the spatial distribution of diatom 

communities in eutrophic wetlands 

Alejandra Goldenberg Vilar 

2014, ISBN 978-94-6259-349-7, Universiteit van Amsterdam 

De samenvatting uit de proefschrift: In het zoete water zijn zeer diverse 

levensgemeenschappen van vastzittende fotosynthetische organismen (zoals 

groenalgen, diatomeeën en cyanobacteriën) te vinden. Vooral de diatomeeën vormen 

een zeer heterogene groep, met verschillende soorten die te vinden zijn op vast 

substraat zoals sediment, stenen of waterplanten. De diatomeeën kenmerken zich door 

zeer uiteenlopende levensstrategiën: sommige soorten leven bijvoorbeeld permanent 

vastzittend als losse cellen, terwijl andere soorten kolonies vormen en weer andere 

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/life-sciences/genomics-microbial-diversity/organisms/diatoms/index.html
http://www.nhm.ac.uk/index.html
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/index.html
http://www.nhm.ac.uk/about-us/jobs-volunteering-internships/volunteering-interns-information/index.html
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soorten vrij kunnen bewegen en migreren. Het wel of niet voorkomen van specifieke 

diatomeeënsoorten wordt veel gebruikt om de kwaliteit van zoetwatersystemen te 

bepalen. Vooral onder de huidige Europese wetgeving is zo’n beoordeling van de 

ecologische kwaliteit van groot belang. Deze studie had als doel om de relatie tussen 

de verspreiding van diatomeeënsoorten in Nederlandse laagveengebieden en de 

sturende milieuomstandigheden beter te begrijpen en om met die kennis de 

ecologische monitoring te verbeteren. Om dit te onderzoeken heb ik in dit proefschift 

een model gebruikt waarin het wel of niet voorkomen van soorten wordt gekoppeld 

aan stuurfactoren op lokale én regionale schaal. Hiervoor heb ik aspecten uit de 

ruimtelijke ecologie geïntroduceerd die tot voor kort alleen in studies naar de 

verspreiding van hogere (grotere) organismen werden gehanteerd. Mijn onderzoek 

richtte zich voornamelijk op de verspreiding van diatomeeën in voedselrijke sloten in 

de laagveengebieden in Noord-Holland. Om te kunnen begrijpen wat nu de bepalende 

factoren zijn voor hun verspreiding heb ik echter niet alleen gekeken naar deze 

stuurfactoren zelf maar ook naar de manier waarop de diatomeeën worden bemonsterd 

en de effecten daarvan op de verspreidingsgegevens. Van oudsher is bekend dat met 

name de voedselrijkdom van het water de verspreiding van diatomeeën soorten 

bepaalt. In dit proefschrift (hoofdstuk 2) is onderzocht hoe daarnaast de troebelheid 

van het water, verzoorzaakt door slibdeeltjes afkomstig van veenafbraak, van invloed 

is op de diatomeeën. Op basis van de resultaten uit laboratoriumexperimenten en 

waarnemingen in het veld bleek dat de slibdeeltjes in het water de vastzittende 

diatomeeën bedekken en verstikken en daardoor zorgen voor een afname in de 

diversiteit en dichtheid van algen in deze gemeenschappen. Tegelijkertijd hebben we 

laten zien dat niet alle soorten op een gelijke manier worden aangetast. Uit een 

vergelijkende studie van algengemeenschappen op plaatsen die verschilden in de 

watertroebelheid bleek dat met name de soorten die dicht op het substraat vastgehecht 

zitten meer last hebben van slibdeeltjes, terwijl soorten die groeien op langere stelen 

en soorten die vrij kunnen bewegen juist kunnen toenemen in aantal. In een grote 

studie (hoofdstuk 3) naar de verspreiding van diatomeeën in drie watersystemen die 

sterk verschillen in de voedselrijkdom (mesotroof, eutroof en hypertroof) hebben we 

gekeken naar het belang van ruimtelijke processen (zoals bijvoorbeeld dispersie), zoals 

die bekend zijn uit studies naar de verspreiding van grotere organismen. Hiertoe 

hebben we in deze gebieden trajecten van 6 kilometer lang bemonsterd, en de 

verschuivingen in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen langs zo’n 

traject vastgelegd. Door tegelijkertijd ook de veranderingen in de bepalende 

milieuomstandidheden te meten hebben we kunnen aantonen dat er verschillende 

factoren van invloed zijn op de verspreiding van de diatomeeën: een belangrijk deel 

van de variatie in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen kan worden 

toegeschreven aan ruimtelijke processen zoals bijvoorbeeld dispersie. Echter, in 

gebieden met een hoge voedselrijkdom wordt het effect van dit soort processen 

overschaduwd door de effecten van de milieuomstandigheden, wat leidt tot een 

homogene verspreiding van diatomeeën in deze gebieden. Hoewel de verspreiding van 

diatomeeën wereldwijd wordt gebruikt voor ecologische beoordelingen en er veel 

aandacht is voor de standaardisatie van monstername, worden aspecten zoals de schaal 

waarop de steekproeven worden genomen, en de mate van ruimtelijke variatie in de 

samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen op die schaal echter zelden 
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beschouwd. In hoofdstuk 4 wordt daarom 4 specifiek gekeken naar de impact van de 

monsternamestrategie (hoeveel algencellen worden geïdentificeerd in één monster; 

hoeveel monsters worden genomen en op welke schaal; op welke wijze wordt de 

samenstelling van de diatomeeëngemeenschap op de verschillende monsterlocaties 

geanalyseerd). Om te zien of het uitmaakt in wat voor systeem je de monsters neemt is 

ook deze studie uitgevoerd in watersystemen die verschillen in voedselrijkdom. Uit de 

resultaten van deze studie is gebleken dat de schattingen van de β en γ diversiteit lager 

uitvallen wanneer de verschillende monsters van verschillende locaties worden 

samengevoegd (‘nested design’) dan wanneer de monsters apart worden geanalyseerd 

(‘independent design’). Daarnaast is gebleken dat in gebieden met een grote 

ruimtelijke variatie in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen een groter 

gebied bemonsterd dient te worden om tot een goede schatting van de diversiteit te 

komen dan in gebieden waarin door de heersende milieuomstandigheden (met name 

voedselrijkdom en troebelheid) de algemeenschappen zich kenmerken door een 

homogene verspreiding. In hoofdstuk 5 van dit proefschrift hebben we de kennis die 

we hebben opgedaan in de voorgaande hoofdstukken getoetst en verdiept door op basis 

van monitoringsgegevens de variatie in de samenstelling van de 

diatomeeëngemeenschappen in een groot deel van de provincie Noord-Holland te 

analyseren en de belangrijkste stuurfactoren te identificeren. Met behulp van 

geavanceerde modelleringstechnieken (‘Self-Organizing Maps’) waren we in staat om 

verschillende diatomeeën-gemeenschapstypen in de provincie te onderscheiden. 

Verschillen tussen deze gemeenschappen worden veroorzaakt door kleine verschillen 

in de mate van voedselrijkdom tussen deze gebieden. Dit is opmerkelijk omdat vrijwel 

alle gebieden gekenmerkt worden door een hoge voedselrijksom en de 

diatomeeëngemeenchappen voornamelijk bestaan uit algemeen voorkomende soorten. 

De diatomeeëngemeenschappen die we onderscheiden hebben in deze analyse 

verschillenden voornamelijk in de relatieve samenstelling van de verschillende 

groeivormen, variërend van een dominatie aan soorten die direct vastgehecht zitten aan 

het substraat in de gebieden met een relatief lage voedselrijkdom tot een dominantie 

van beweeglijke en planktonische vormen in de meest voedselrijke gebieden. Op basis 

van alle resultaten uit bovenstaande studies heb ik tenslotte in hoofdstuk 6 een aantal 

suggesties geformuleerd die kunnen leiden tot een betere monitoringsstrategie voor 

diatomeeën. Deze suggesties zijn met name gericht op een betere beoordeling van de 

β-diversiteit door rekening te houden met de ruimtelijke variaties. Daaraan gekoppeld 

zijn een aantal ecologische doelen voor de samenstelling van de 

diatomeeëngemeenschappen geformuleerd die kunnen dienen als leiddraad bij het 

implementeren van herstelmaatregelen. Het herstel van de verspreiding van soorten die 

dicht op het substraat vastgehecht zitten en het herstel van de regionale variatie in 

verspreidingspatronen van diatomeeën vomt een sleutelrol voor succesvol ecologisch 

herstel van Noord-Hollandse veensloten. 
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Diatomededelingen 38, 2014 

 

Congressen 2015 

 

Samengesteld door Bart Van de Vijver (redactie Diatomededelingen) 

 

NVKD STUDIEDAGEN, 4-6 JUNI 2015, MONT RIGI, ROBERVILLE, HAUTES FAGNES, 

BELGIË 

In 2015 keren we opnieuw naar het hoogste punt van België. De studiedagen van de 

Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten zullen immers doorgaan in het Biologisch 

Station Mont-Rigi. De organisatie is in handen van Holger Cremer, Eveline Pinseel, Bart Van 

de Vijver en Elie Verleyen in samenwerking met Louis Leclercq, de directeur van het 

Station.. De bijeenkomst zal zoals ondertussen traditiegetrouw bestaan uit drie delen: een 

taxonomische cursusdag op donderdag 4 juni, een lezingendag op vrijdag 5 juni en een 

excursie op zaterdag 6 juni. De volgende sprekers hebben hun deelname al toegezegd: 

Frédéric Rimet, INRA Thonon-les-Bains, Hannah Vossel, Universität Bonn, Christof Pearce, 

Stockholm University, Aleksandra Cvetkoska, Utrecht University en Herman van Dam, 

Water en Natuur. Meer informatie is te vinden op de bijgevoegde aankondiging en tevens via 

de verenigingswebsite (www.diatom.nl). Het definitieve programma wordt op tijd bekend 

gemaakt. Informatie is te verkrijgen bij Holger Cremer (holger.cremer@tno.nl) of Bart Van 

de Vijver (vandevijver@br.fgov.be).  

 

INTERNATIONALE CONFERENTIES 

Maart 2015 

9
th

 Central European Diatom Meeting (CD-Diatom), AWI, Bremerhaven, Germany, 

10-13.03.2015, meer informatie: http://www.awi.de/cediatom9  

 

Juni 2015 

9
th

 Use of Algae for Monitoring RIvers and comparable habitats (UAMRIch) & 

International Workshop on Benthic Algae Taxonomy (InBAT), Trento, Italy, 15-17 & 

17-19.06.2015), meer informatie: http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-

Convegni/archivio/UAMRIch_InBAT_2015/Pagine/home_UAMRIch_InBAT.aspx  

 

Augustus 2015 

6
th

 European Phycological Congress, London, UK, 23-28.08.2015, meer informatie: 

http://www.epc6.org  

 

September 2015 

34
th

 Meeting of the French speaking Diatomists Association (ADLaF), Bordeaux, 

France, 7-10.09.2015, meer informatie: http://adlaf.free.fr/ 

http://www.awi.de/cediatom9
http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-Convegni/archivio/UAMRIch_InBAT_2015/Pagine/home_UAMRIch_InBAT.aspx
http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-Convegni/archivio/UAMRIch_InBAT_2015/Pagine/home_UAMRIch_InBAT.aspx
http://www.epc6.org/
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