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... van de voorzitter 

Beste collega’s, 

In 2011 bestaat onze vereniging 25 jaar. Inderdaad, al 25 jaar lang promoot de NVKD het 
diatomeeënonderzoek in de Lage Landen. Dat we dit niet onopgemerkt voorbij zullen laten gaan, 
spreekt vanzelf. Hou alvast 12-14 mei 2011 vrij in jullie agenda om samen dit jubileum te vieren. 

Een van de onderdelen van de ledenbijeenkomst volgend jaar wordt een nieuwe taxonomische 
studiedag. De positieve feedback die we ontvangen hebben op de eerste taxonomische studiedag over 
het genus Achnanthidium, dit jaar in Aalst, heeft ons gestimuleerd om met dit initiatief door te gaan. 
En dus komt er een tweede taxonomische studiedag op 12 mei 2011. Het thema wordt Encyonema-
Encyonopsis, opnieuw twee genera met een heleboel soorten die niet makkelijk uit elkaar te houden 
zijn, maar die toch ecologische verschillen vertonen. 

Een beetje naar aanleiding van het jubileum willen we ook proberen om Diatomededelingen 
volgend jaar in een nieuw kleedje te steken. We zouden in de toekomst willen werken met een wat 
meer standardiseerde lay-out, enkele vaste rubrieken en een informeel leescomité dat de teksten eerst 
even zal doorlezen en met de auteur bespreken. Maar volgens ons zal het de kwaliteit van 
Diatomededelingen zeker verhogen. 

Uiteraard trachten we nog steeds om de resultaten die tijdens de lezingen op de ledenbijeenkomsten 
gepresenteerd worden, in artikelvorm aan te bieden. Grotere bijdragen, zoals bijvoorbeeld de syllabus 
van de taxonomische workshops, krijgen een vaste plek op onze website www.diatom.nl zodat ze voor 
iedereen beschikbaar zijn en kunnen leiden tot een verbetering van onze diatomeeënkennis.  

De tekst van Geurt Verweij in het huidige nummer van Diatomededelingen over de vondst van 
Navicula jakovljevicii in Nederland, gaf ons het idee om een nieuwe rubriek rond bijzondere 
waarnemingen op te starten. Deze informatie is zeker interessant en kan onze kennis over diatomeeën 
in Nederland zeker aanscherpen. We hopen dan ook dat deze eerste bijdrage de start kan zijn van een 
boeiende reeks bijzondere waarnemingen waarvoor iedereen uitgenodigd is om mede te werken. Heb 
je een bijzondere vondst, deel die dan met de andere leden. Iedereen kan er van leren. Wie zich wat 
minder makkelijk in zijn vel voelt om een tekst te schrijven, mag de redactie altijd contacteren voor de 
nodige hulp. 

In ieder geval blijven we ons best doen om van Diatomededelingen een boeiend blad te maken als 
uithangbord voor het diatomeeënonderzoek in de Lage Landen. 

Ik wens jullie veel leesplezier! 

Bart Van de Vijver 
Voorzitter NVKD 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Verslag van de bijeenkomsten van de NVKD op 26-29 maart 2009 te Utrecht 
en op 22-24 april 2010 te Aalst 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 130, 1135 ZK Edam; g.vanee@hhnk.nl 

De twee jaaroverzichten van 2009 en 2010 zijn gecombineerd omdat in 2009 een bijzondere 
Diatomededelingen 33 is uitgekomen zonder jaaroverzicht in verband met de gecombineerde 
bijeenkomst in Utrecht van de NVKD en de Central European Diatom Meeting. 

2009 
In 2009 vond van 26-29 maart een bijzondere bijeenkomst plaats. De veertigste bijeenkomst van de 
NVKD werd in Utrecht bij TNO gecombineerd met de 3rd Central European Diatom Meeting (CE-
DiatoM). De organisatie was in handen van ons bestuurslid Dr Holger Cremer. 

Op donderdag 26 maart vond de registratie plaats in de Botanische Tuin van de Universiteit 
Utrecht. Op vrijdag 27 maart vond de opening plaats van het driedaagse congres door Dr Ir Chris te 
Stroet, unit manager van TNO, en Prof. Dr André F. Lotter, Universiteit van Utrecht. 

De eerste sessie stond onder voorzitterschap van André Lotter en bevatte drie lezingen met als 
onderwerp de Europese Kaderrichtlijn Water (EU-Water Framework Directive WFD). Daarna opende 
Holger Cremer een bijzondere fototentoonstelling van Appie Bonis, die prachtige kunstzinnige foto’s 
heeft gemaakt van micro-organismen, waaronder ook diatomeeën. 

Daarna volgde de tweede sessie met een drietal lezingen onder voorzitterschap van Bart Van de 
Vijver over diatomeeën als ecologische indicatoren. In de lunchpauze werd een korte ledenvergadering 
gehouden, waarvan het verslag is opgenomen in deze Diatomededelingen. 

Na de lunch was de derde sessie onder voorzitterschap van Koen Sabbe. Deze sessie van vijf 
lezingen was gewijd aan de levenscyclus van diatomeeën, functionele morfologie en fossiele 
diatomeeën. Hierna was er een postersessie in het atrium. 
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Deze eerste conferentiedag werd afgesloten met een diner in het centrum van Utrecht in het 
academiegebouw op het Domplein.  

Op zaterdag 28 maart ging de eerste sessie onder leiding van Wim Vijverman van start. Deze sessie 
bestond uit vier lezingen over de taxonomie van diatomeeën. Regine Jahn was voorzitter voor de 
tweede sessie met vijf lezingen over epifytische en epilitische diatomeeën. Hierna was de lunch en 
waren er posterpresentaties in het atrium. 

De derde sessie van deze dag had als onderwerp diatomeeën en biomonitoring en stond onder 
leiding van Thomas Hübener. In drie lezingen werd dit onderwerp belicht. 

Aan het einde van deze dag werden drie studentenprijzen uitgereikt voor de beste presentatie of 
poster(presentatie). 

Op zondag 29 maart waren er twee excursies in het centrum van Utrecht. Bert Maes verzorgde een 
excursie rond de botanische waarden en cultuurhistorie in de stad en Wim Dubelaar over het gebruik 
van natuursteen en bekende gebouwen in de stad. Een afsluitende lunch maakte het geheel compleet. 

Deze bijeenkomst was daarmee geëindigd. De gezamenlijke bijeenkomst is door de meeste 
deelnemers als bijzonder succesvol ervaren, mede dankzij de perfecte organisatie door Holger Cremer 
en Andy Lotter, ondersteunt door enkele zeer toegewijde ondersteunende krachten van TNO en de 
Universiteit van Utrecht. 

2010 
In 2010 was de jaarlijkse bijeenkomst van de NVKD in België van 22-24 april, waar we in Aalst te 
gast waren bij de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij. Mevrouw Gaby Verhaegen was onze 
gastvrouwe en had een uitstekende bijeenkomst georganiseerd. In totaal hadden 32 deelnemers zich 
voor deze bijeenkomst aangemeld.  

Op donderdag 22 april werd gestart met de eerste taxonomische workshop van de NVKD. Deze 
was voorbereid en werd ook gegeven door onze voorzitter, Dr Bart Van de Vijver. Bart gaf in deze 
workshop uitleg over de verwarring rond het genus Achnanthidium. De workshop is zeer goed bezocht 
en enthousiast ontvangen en is zeker voor herhaling vatbaar. 

Op vrijdag 23 april werden we ontvangen bij de VMM, die een perfecte en professionele 
organisatie liet zien. Bij aankomst kreeg iedereen een map overhandigd van de VMM met het 
programma, een brochure van de VMM en een deelnemerslijst. 

Na de opening door de voorzitter Dr Bart Van de Vijver hield Dr Rudy Cautaerts, afdelingshoofd 
Rapportering Water van de VMM) een voordracht over de VMM en de Vlaamse invulling van de 
KRW (Europese Kaderrichtlijn Water). De inspanningen voor de KRW op het gebied van meten en 
monitoren, vernieuwingen hierin, de vereiste formatiegrootte en begroting kwamen hierbij aan bod. 
Aansluitend vertelde mevrouw Gaby Verhaegen van de VMM over de toepassingen in het monitoren 
van diatomeeën (fytobenthos in KRW terminologie) voor de KRW.  

Daarna volgde de gastspreker van deze bijeenkomst, Dr Christian Hamm van het Alfred Wegener 
Institute for Polar and Marine Research. Hij hield een zeer inspirerende lezing over de toepassing van 
de constructies van diatomeeënschaaltjes in toegepaste industriële vormgeving. Zo liet hij voorbeelden 
zien van de bouw van windmolens, medische toepassingen (in plaats van gips na botbreuken) en 
andere sprekende voorbeelden, waarbij lichtgewicht constructies vergelijkbaar met de constructies van 
diatomeeenschaaltjes waren gebruikt. Deze lichtgewicht en veel flexibeler constructies waren vaak 
sterker dan de oorspronkelijk veel zwaardere (bouw)constructies. 

Hierna volgde de ledenvergadering (verslag elders in dit nummer 34 van Diatomededelingen) en na 
de lunch was het tweede deel van deze lezingendag. In plaats van Koenraad Vanhoutte, die helaas op 
het laatste moment verhinderd was, hield Herman van Dam een lezing over de kwaliteit van 
biologische monitoring. Hendrik Demiddele had daarna een prachtige lezing over 
diatomeeënonderzoek in de archeologie, waarin hij zich bijzonder heeft bekwaamd. De derde lezing 
van deze middag was de bespreking van de ringonderzoek van monsters van diatomeeën uit het 
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Naardermeer. Deze monsters waren op de excursie genomen tijdens de bijeenkomst in Amsterdam bij 
Waternet in 2007. 

Na de theepauze vervolgde Dr Jeroen Gillard van de Universiteit van Gent (Protistology & Aquatic 
Ecology) de middag met een lezing over moleculaire aspecten van de diatomeeën levenscyclus. 
Tenslotte hield Dr Aleksandar Dragutinovic van het Nederlands Forensisch Institut (NFI) een lezing 
over forensisch onderzoek met diatomeeën in Nederland. 

De middag werd afgesloten door de voorzitter onder dankzegging voor de perfecte organisatie en 
gastvrijheid van de Vlaamse Milieu Maatschappij. 

Na een korte wandeling en een terrasje in de zon met een heerlijk Belgisch biertje was er op 
uitnodiging van de VMM een heerlijk diner in het centrum van Aalst. Tijdens het diner was er volop 
gelegenheid om gezellig na te praten en te discussiëren over onderzoek en de NVKD. 

Op zaterdag 24 april was een aantal leden aanwezig op de excursie in het Osbroek. De excursie 
leidde ons over het landgoed, waarbij we uitgebreid geïnformeerd werden door mevrouw Magda De 
Wolf, milieuambtenaar van de gemeente Aalst. De heer Ward De Cooman van de VMM informeerde 
ons over het beheer met een zeldzaam schapenras. In het kasteel op dit landgoed werd een afsluitende 
lunch genuttigd, die werd aangeboden door de VMM. 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Verslag van de 1ste NVKD taxonomische workshop op 22 april 2010 te 
Aalst 

Heleen Koolmees 

TNO Bouw en Ondergrond, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, Nederland; heleen.koolmees@tno.nl 

De 1ste NVKD taxonomische workshop vond plaats 22 april in de VMM-vestiging in Aalst. Al 
maanden eerder werden de leden, met name de actieve analisten, gevraagd met welke groep men de 
meeste problemen had en welke men dus het liefst behandeld wilde zien. Blijkbaar was dat het genus 
Achnanthidium. 

18 deelnemers waren uiteindelijk de oproep gevolgd en namen deel aan deze workshop. De 
workshopleider, Bart van de Vijver, had alles zorgvuldig voorbereid en ieder kreeg van hem een dik, 
schitterend boekwerk over de taxonomie van Achnanthes en Achnanthidium. 

Afbeelding 1. Vooromslag van het cursusboek voor de 1ste 
NVKD taxoniomische workshop. 
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De middag begon met de planning van de workshop en de inleidende harmonisatie van de 
terminologie. Hier werden bij voorbeeld de vorm en omtrek van een Achnanthidium schaaltje en de 
vorm van de raphe-uiteinden behandeld.  

Het tweede deel ging over de opsplitsing van Achnanthes s.l. in de volgende 10 genera: 

Achnanthes s.s., 
Achnanthidiumm, 
Eucocconeis, 
Karayevia, 
Kolbesia, 
Lemnicala, 
Planothidium, 
Platessa, 
Psammothidium, 
Rossithidium 

Vervolgens werd het genus Achnanthidium behandeld. Toen begon, voor mij en velen anderen, het 
meest interessante werk, namelijk de basisindeling van de genus Achnanthidium in twee complexen: 

A. minutissimum-complex, opgesplitst in 8 taxa: 
A. affine, A. caledonicum, A. eutrophilum, A. inconspicuum, A. lineare, A. minutissimum, A. 
saprophilum, A. straubianum 

A. pyrenaicum-complex , opgesplitst in 3 taxa: 
A. gracillimum, A. pyrenaicum, A. thienemannii 

Alle soorten die binnen het A. minutissimum-complex en A.pyrenaicum-complex vallen werden 
met elkaar vergeleken d.m.v. beshrijvingen en foto’s. De soorten die niet in Europa voorkomen werden 
niet behandeld. 

Bart heeft alles zo helder uitgelegd dat er weinig vragen waren en ieder kreeg na afloop een 
deelnemerscertificaat mee en een doos met preparaten met daarop de meeste van de behandelde taxa. 
Er was ook een video-microscoop aanwezig om de een of ander soort goed in beeld te zetten. 

Voor mij was het een zeer vruchtbare en geslagde middag en hopelijk wordt hiermee een traditie 
geboren en volgen er meer taxonomische workshops! 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Verslag ledenvergadering NVKD 27 maart 2009 te Utrecht 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 130, 1135 ZK Edam 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 

2. Verslag ledenvergadering 16 mei 2008 te Wageningen bij ALTERRA: zie Diatomededelingen 
nr. 32. In dit nummer  is ook een verslag van de bijeenkomst bij Alterra opgenomen evenals 
een verslag van de excursie naar de Gerritsfles op de Veluwe. 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

3. Toelichting financieel jaaroverzicht 2008 en begroting 2009 (penningmeester, P. Vos). 
Door een communicatieprobleem en tijdgebrek is er geen financieel jaaroverzicht en 
begroting. De ledenvergadering en het bestuur stemmen ermee in dat de kascommissie buiten 
de vergadering om later door de penningmeester worden gevraagd de boeken te controleren. 
Dit is alsnog gebeurd. 

4. Verslag kascommissie Jos Sinkeldam en Martine Rosielle over 2008 en verkiezing nieuw lid 
van de kascommissie (Jos Sinkeldam treedt af, Martine Rosielle blijft nog 1 jaar aan). Op de 
vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
Zie onder punt 3 hierboven. Nieuw lid van de kascommissie in 2010: Adrienne Mertens. De 
kascommissie bestaat in 2010 uit Martine Rosielle (laatste keer) en Adrienne Mertens. 

5. Web-site NVKD. B. Pex.  
Bert is in verband met rugproblemen helaas niet aanwezig, maar doet telefonisch iedereen de 
groeten. Hij laat weten dat alle (d.w.z. op de laatste na) nummers van Diatomededelingen als 
pdf zijn te downloaden van de website www.diatom.nl. Hij wil graag een totale inhoudsopgave 
hierbij plaatsen (Christine?). 
Geen opmerkingen. 

6. Verkiezing bestuurslid. Bert Pex treedt af en heeft te kennen gegeven wel herkiesbaar te zijn. 
Helaas is door een communicatieprobleem bij de secretaris deze agenda niet van tevoren 
rondgestuurd, zodat de leden geen tegenkandidaat hebben kunnen voordragen. In de afgelopen 
twintig jaar is dit echter nog nooit gebeurd. Op de vergadering kan dit alsnog gebeuren; anders 
stellen we voor Bert opnieuw te benoemen als webmaster in het bestuur, onder dankzegging 
voor al het werk dat hij al hiervoor heeft verricht. 
Bert Pex wordt unaniem herkozen als bestuurslid en blijft de functie van webmaster vervullen. 

7. Ringonderzoek van de Naardermeer diatomeeën monsters: uitslag en bespreking volgt komend 
jaar door Bart Van de Vijver. 
In 2010 zal Bart dit op de volgende studiedag behandelen. 
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8. Intercallibratie - oefening (Bart). 
Fransen en Noord-Europeanen kennen een vorm van intercallibratie oefening waarbij een soort 
van cursus wordt gegeven. Bart stelt voor om bij de volgende bijeenkomst van de NVKD in 
2010 ook een dergelijke (halve-dag) cursus te houden waarbij rond taxonomische problemen 
kan worden gewerkt.  
Dit wordt enthousiast ontvangen en zal worden ingepland voor 2010. 

9. Rondvraag. 
Geurt Verwey zal een discussieplatform starten. Mogelijk komt er een link via www.diatom.nl  

10. Sluiting.  
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Diatomededelingen 34, 2010 

Verslag ledenvergadering NVKD 23 april 2010 te Aalst 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 130, 1135 ZK Edam 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 

2. Verslag ledenvergadering 27 maart 2009 te Utrecht, TNO.  
Het verslag van de ledenvergadering tijdens de bijeenkomst in Utrecht van de NVKD 
(gecombineerd met de 3rd Central European Diatom Meeting) is volledig opgenomen in 
Diatomededelingen 34. 

3. Toelichting financieel jaaroverzicht 2009 en begroting 2010 (penningmeester, P. Vos). Bij 
afwezigheid van Peter Vos wordt dit deze keer gedaan door Gert van Ee. 
Bij afwezigheid van Peter Vos geeft de secretaris Gert van Ee een korte toelichting op de 
jaarrekening van 2009 en de begroting 2010. In 2009 is in Utrecht de 40e bijeenkomst 
gehouden bij TNO en deze is gecombineerd met de 3rd Central European Diatom Meeting. 
Bijna alle kostenhiervoor zijn gedragen door TNO, met grote dank hiervoor en voor de 
organisatie aan Holger Cremer. Verder waren er in 2009 geen bijzonderheden m.b.t. de 
jaarrekening (zie ook hieronder bij punt 4: verslag kascommissie). 
Voor 2010 zijn er ook geen bijzonderheden opgenomen in de begroting.  

4. Verslag kascommissie Martine Rosielle (aftredend) en Adrienne Mertens over de financiën in 
2009 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Martine Rosielle treedt af, Adrienne 
Mertens blijft nog 1 jaar aan). Op de vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
Omdat Peter Vos niet aanwezig kon zijn op de ledenvergadering is van tevoren via de mail 
uitgevreid contact geweest tussen de kascommissie en de penningmeester (met cc aan de 
secretaris). Er blijven nog enkele vragen open staan rond enkele contributie bijdragen. Deze 
zullen door de penningmeester in 2010 worden nagetrokken en worden opgelost. Verder is de 
rekening voor 2009 gecontroleerd en in orde bevonden en vraagt de kascommissie aan de 
leden om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de jaarrekening van 2009, 
hetgeen met algemene instemming en onder een applaus geschiedt. 
Nieuw lid kascommissie: Martine Rosielle treedt statutair af en Adrienne Mertens blijft nog 1 
jaar aan. Nieuw kascommissielid is Jaco van der Wal. De kascommissie in 2011 bestaat dus uit 
Adrienne Mertens (aftredend in 2011) en Jaco van der Wal. 

5. Web-site NVKD. (B. Pex)  
Bert beheert de website www.diatom.nl. Hij roept iedereen op de site vaker te bezoeken, want 
hierop staat veel nieuws vermeld. Bovendien staan er veel links op naar andere interessante 
sites, maar ook t/m nr 31 alle Diatomededelingen als pdf (om te downloaden). 
Geen opmerkingen: van harte aanbevolen. Ook de inhoud van de bibliotheek van de NVKD 
staat hierop. 
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6. Verkiezing bestuurslid. Gert van Ee treedt af en heeft te kennen gegeven opnieuw herkiesbaar 
te zijn. De leden kunnen een tegenkandidaat aanmelden tot op de vergadering van 23 april a.s. 
Het bestuur stelt voor Gert te herbenoemen als secretaris.  
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Gert van Ee is opnieuw benoemd als 
secretaris van de NVKD. 

7. Ringonderzoek van de Naardermeer diatomeeën monsters (van de excursie bij de NVKD 
bijeenkomst in Amsterdam in 2007). 
De uitslag en bespreking volgen, zoals in Utrecht in 2009 is vermeld, tijdens de de bijeenkomst 
in Aalst in 2010.  

8. Intercalibratie - oefening (Bart Van de Vijver). 
Op 22 april zal de eerste taxonomische studiedag van de NVKD worden gehouden. Bart Van 
de Vijver zal deze leiden. 
Deze eerste taxonomische studiedag is gehouden op 22 april in Alast bij de Vlaamse Milieu 
Maatschappij en was gewijd aan het genus Achnanthidium. De workshop is goed bezocht en 
was een groot succes. Zeker voor herhaling vatbaar voor andere ‘lastige’ taxonomische groep. 

9. Mededeling over het Kwaliteits Handboek Hydrobiologie en de tweedaagse cursus die daaraan 
wordt verbonden op 16-17 september 2010 op Texel. Deze cursus is in voorbereiding (Gert van 
Ee) 
Op 16 – 17 september 2010 is het Handboek Hydrobiologie gepresenteerd op Texel bij het 
Koninklijke NIOZ. Het nieuwe handboek vormt de basis voor de methoden die gebruikt worden 
in het hydrobiologische werk, zowel in het veld als in het laboratorium. Ook is aandacht aan 
veiligheid en verwerking van data hierin opgenomen. Het is als pdf te downloaden van de 
STOWA site: (http://themas.stowa.nl/Themas/Kwaliteitshandboek_Hydrob.aspx?rID=1020) 

10. Rondvraag. 
Geen opmerkingen of vragen. 

11. Sluiting. 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Flemish Environment Agency (VMM), Aalst 

Rudy Cautaerts, Martin Verdievel en Gaby Verhaegen 

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

De The Flemish Environment Agency or VMM operates as an agency of the Flemish government for a 
better environment in Flanders. The head office is at Aalst. In 
addition, local offices are present in each province in Flanders. 

A brief impression of VMM in the European, Belgian and 
Flemish context, and a summary of our agency’s main activities will 
be given. In particular the activities of the Division Monitoring 
Surface Water (part of it is diatom monitoring within the scope of 
the Water Framework Directive or WFD), which belong to the 
department Water Monitoring, will be highlighted. 

Belgium is a Member State of the European Union and has a federal structure consisting of 3 
regions: Wallonia, Brussels Capital and Flanders. 

The Flemish Region has, as the other regions, its own elected parliament and government and there 
are several policy domains that are the responsibility of the regions. One of those domains is the 
environmental policy, dealing with water and air pollutions and waste management. 

Figure 1. The Flemish region in Belgium. 
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The mission of VMM is to contribute to the realisation of the environmental policy objectives by 
reporting on the state of the environment and by preventing, limiting and reversing harmful impacts on 
water systems and pollution of the atmosphere, and to the realisation of the integrated water policy 
objectives. The VMM tasks are established by decree. VMM has concluded a management agreement 
with the Flemish government, setting strategic and operational goals, but also ensuring a great deal of 
autonomy concerning how this tasks are carried out and organised. 

The Flemish Environment Agency is a public service and consists of several departments which 
contribute to the Flemish environmental policy and management: 

• 2 departments are management supporting for ICT, HR and financial management; 
• 2 departments are responsible for the ecological and economical supervision of the water 

compartment;  
• 1 department is responsible for water management of non-navigable rivers of the 1st category, 

the measuring of the quality of groundwater and flood management; 
• 1 department is responsible for the measuring of the air quality, the reporting of the state of the 

environment and communication; 
• The department Water Monitoring is responsible for the monitoring activities (sampling and 

analyses) of surface and waste water, water soils and sediments. The department consists of 4 
sub-entities with a total staff of 170 employees.  

• Integrated water management is carried out under the supervision of our deputy general 
director, hereby servicing the secretariat of the ‘Coordination Committee Integrated Water 
Policy’ (CIW) for the Flemish Region. 

Main activities of the department Water Monitoring are: 

• monitoring surface water, in compliance with the Water Framework Directive: physico-
chemical parameters,  biological elements, ecotoxicology, hydromorphology; 

• monitoring waste water on industrial emissions and of public waste water treatment plants; 
• monitoring a network of  up to 250 stations on sewer flood overflows; 
• measuring and reporting on bacteriological quality of bathing water; 
• drawing up emission registers; 
• research 

Figure 2.
Field measurements and laboratory work 
at VMM. 
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The department Water Monitoring disposes of 2 chemical laboratory sites for anorganic and 
organic analyses. A lot of effort is put into quality assurance and quality control. The laboratory has an 
extended accreditation scope. 

VMM reports on water quality issues in various ways to various clients. At the VMM website 
(www.vmm.be) the databases on water quality can be consulted. 

Currently the department Water Monitoring is working on the process for better water quality 
incident management. 

Also the monitoring of the quality/quantity of sediment and suspended solids in the Flemish water 
systems is carried out by this department. 

A surplus is the occasional contribution to specific research programs (e.g. Modelkey) in order to 
further optimize the monitoring programs and enlarge expertise/knowledge on ecological sciences. 

Figure 3. Sediment and suspended solid sampling. 
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INLEIDING 
De laatste twee decennia werd de taxonomie van diatomeeën grondig gewijzigd. Door de grote 
morfologische variabiliteit die veel soorten vertoonden, werden veel verschillende vormen door 
‘lumping’ tot dezelfde soort gerekend. Dit leidde tot een zeer breed soortconcept dat tijdens het 
grootste deel van de twintigste eeuw de diatomeeëntaxonomie domineerde. Voorbeelden hiervan zijn 
bv. Stauroneis anceps Ehrenberg (Van de Vijver et al. 2004, 2005), Navicula pupula Kützing of 
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) W. Smith. Het beperken van het aantal soorten lag ook mee aan de 
basis van het grote succes van de beroemde ‘groene boekjes’ (Krammer & Lange-Bertalot 1986-1991), 
omdat in vier volumes een bijna volledig soortenoverzicht van Europa kon geboden worden, wat 
bijzonder praktisch was in routine waterkwaliteitsonderzoek.  

Geleidelijk aan groeide echter het besef dat een dergelijk grote morfologische variabiliteit binnen 
eenzelfde soort de werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk geweld aan deed. Het idee van een nauwer 
soortconcept gaf aanleiding tot de publicatie van een hele serie determinatiewerken in boek- of 
papervorm. De reeks ‘Diatoms of Europe’ is daarvan een goed voorbeeld. Het belang van het gebruik 
van deze verfijnde diatomeeëntaxonomie werd recent onderstreept in een globale analyse van de 
trofische indices die in Europa gebruikt worden (Besse-Lototskaya et al. 2010) waaruit gebleken is dat 
taxonomische problemen aan de basis liggen van de variatie in de resultaten bereikt na gebruik van 
deze indices.  

Er bestaan verschillende manieren om te testen welke impact de taxonomie heeft op de berekening 
van de waterkwaliteit op basis van diatomeeën. Ringtesten bieden een uitstekende gelegenheid om op 
objectieve en duidelijke wijze mogelijke probleemgebieden in het determineren van diatomeeën (en 
uiteraard ook andere organismen) vast te stellen (zie bijvoorbeeld Kahlert et al. 2009).  

Gezien het belang van deze materie werd besloten om onder de leden van de NVKD, een dergelijke 
ringtest te organiseren. Dit artikel stelt de voornaamste resultaten voor die bereikt werden na analyse 
van de tellijsten van de verschillende deelnemers aan de ringtest. Bovendien worden voor bepaalde 
moeilijke taxonomische groepen enkele vuistregels gegeven om in de toekomst te komen tot een betere 
identificatie. 

MATERIAAL EN METHODE 

Studiegebied 
Tijdens de jaarlijks convocatie van de Nederlands-Vlaamse Kring der diatomisten (NVKD) in 
Amsterdam op 8 en 9 juni 2007, werd een bezoek gebracht aan het natuurgebied Naardermeer gelegen 
tussen Muiderberg, Naarden en Weesp in de provincie Noord-Holland. Dit plassengebied is een 
belangrijk habitat voor verschillende zeldzame planten en dieren. In 1990 werd een grondig onderzoek 
uitgevoerd naar de diatomeeënsamenstelling van het Naardermeer. Meer details zijn terug te vinden in 
Van Ee & Van Dam (1993) en Boosten (2006).  
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In totaal werden op verschillende plekken monsters genomen tijdens de bootexcursie in het 
Naardermeer. Telkens werden enkele stukken riet onder water afgesneden en in potjes gefixeerd en 
bewaard. 

Preparatie en preparaatanalyse 
Drie diatomeeënmonsters werden geprepareerd in het algologisch laboratorium van de Nationale 
Plantentuin van België volgens de methode beschreven in Van der Werff (1955). Kleine hoeveelheden 
van het materiaal werden schoongemaakt met behulp van 37% H2O2 en gedurende 1 uur opgewarmd 
tot 80°C waarna de reactie werd beëindigd met behulp van verzadigd KMnO4. Na de oxydatie werden 
de gereinigde monsters verschillende malen gewassen met gedistilleerd water en vervolgens werden 
permanente preparaten gemaakt met Naphrax als insluitmiddel. 

Van elk monster werd een preparaat verzonden naar de negen deelnemers die zich hadden 
aangemeld voor deze studie. Telkens werd gevraagd om exact 400 schaaltjes te analyseren en als 
eindresultaat een lijst met soorten en aantallen door te sturen, samen met een lijst van de gebruikte 
determinatiewerken. Als controle van de determinaties werden verschillende soorten meer in detail 
bekeken Daarvoor werden enkele druppels van het gereinigde monsters gefilterd door een 
membraanfilter met een porie-diameter van 3 µm en vervolgens gedroogd en opgekleefd op een 
aluminium stub. Na bestuiving met goud werden de stubs bekeken met behulp van een JEOL-5800LV 
Raster Electronen Microscoop van de Nationale Plantentuin van België. De resultaten van de SEM 
analyse werden geanalyseerd op basis van de illustraties in Krammer & Lange-Bertalot (1986-1991), 
Krammer (1997a&b, 2000, 2002, 2003) en Lange-Bertalot (2001). 

Data-verwerking 
De resultaten van de tellingen werden op met elkaar vergeleken op basis van een similariteitsanalyse 
en een multivariate analyse. Als similariteitsindex werd gebruikt gemaakt van de Sørensen Community 
Index (1948). Dit is een binaire index die enkel gebruik maakt van de aan/afwezigheid van een soort 
en dit op basis van de volgende formule: 2a/(2a+b+c) waarbij b en c het aantal unieke soorten zijn in 
de twee te vergelijken tellingen en a het aantal gemeenschappelijke soorten voorstelt. Per monster 
werd op die manier een similariteitsmatrix berekend.  

Om ook het effect van de aantallen per soort in de analyse te betrekken, werd een Correspondence 
Analysis uitgevoerd met behulp van het statistische programma Canoco versie 4.0 (ter Braak & 
Smilauer 1998). Op die manier kon ook nagegaan worden welke soorten verantwoordelijk waren voor 
de variatie in de resultaten.  

Tenslotte werd het effect van het identificatie-succes nagegaan op de berekening van de 
waterkwaliteit. Daarvoor werden de gewogen gemiddeldes van de Van Dam scores (Van Dam et al. 
1994) per monsters berekend voor elke deelnemer voor de volgende parameters: pH, saprobie en 
trofische toestand. 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Soortensamensteling en similariteitsanalyse 
Alle resultaten die werden ingestuurd, werden vertrouwelijk behandeld en de deelnemers zijn in 
willekeurige volgorde in de analyse toegevoegd. 

Een eerste analyse van de tellingen geeft aan dat niet alle deelnemers de richtlijnen exact 
opgevolgd hebben. Verschillende tellingen haalden niet het vereiste aantal te tellen schaaltjes terwijl 
anderen teveel schaaltjes geteld hadden. Het aantal getelde schaaltjes varieerde tussen 150 en 456 
schaaltjes Dit heeft uiteraard gevolgen op de verdere verwerking van de gegevens, vooral met 
betrekking op de analyse van soortenrijkdom en diversiteit. Wil een dergelijk experiment in de 
toekomst herhaald worden, zal strikter op de uitvoering van de richtlijnen gelet moeten worden.  

Er is ook een duidelijk verschil tussen de gebruikte determinatiewerken. Vier deelnemers gaven 
hun gebruikte werken niet op, drie maakten gebruik van alle beschikbare determinatiewerken inclusief 
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losse papers gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, één deelnemer gebruikte de Süsswasserflora 
(Krammer & Lange-Bertalot 1986-1991) en de serie Diatoms of Europe (Krammer 2000, 2002, 2003, 
Lange-Bertalot 2001) en slechts één deelnemer werkte enkel met de Süsswasserflora (Krammer & 
Lange-Bertalot 1986-1991). 

In totaal werden 205 taxa (inclusief soorten, variëten en ondersoorten) gevonden door de 
deelnemers. Vierenzeventig taxa kwamen slechts eenmaal voor in de tellingen. Daarvan werden er 41 
taxa gevonden met slechts 1 schaaltje. Drieënnegentig taxa hadden minder dan 5 schaaltjes in de 
gezamelijke lijsten en slechts 23 taxa hadden een totale abundantie van meer dan 1%. Meer dan 75% 
van de getelde schaaltjes behoorden tot slechts 20 taxa. De belangrijkste soorten waren Achnanthidium 
minutissimum (Kützing) Czarnecki s.l. (30%), Cocconeis placentula s.l. Ehrenberg (7.1%), Navicula 
cryptotenella Lange-Bertalot (7.1%), Epithemia sorex Kützing (3.8%) en Navicula cryptotenelloides 
Lange-Bertalot (3.1%).  

Het aantal soorten per monster varieerde sterk tussen de verschillende deelnemers (monster 11: 39-
58; monster 19: 29-55; monster 20: 9-21) (Afbeelding 1). De belangrijkste reden voor deze verschillen 
schuilt in het totaal aantal getelde schaaltjes. Het is logisch dat er een groot verschil bestaat tussen 
monsters waarin slechts 156 schaaltjes werden geteld en deze waarin 456 schaaltjes werden geteld. 
Toch is dit niet de enige reden en de taxonomische nauwkeurigheid die door sommige deelnemers 
werd aangewend is mede verantwoordelijk voor deze grote verschillen. 
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Afbeelding 1. Aantal soorten per monster (monsters van links naar rechts 11-19-20). Elk punt stelt 
een telling voor. Gemiddelde en standard deviatie geplot op de gegevens. 

De hierboven vermelde verschillen hebben uiteraard ook hun weerslag op de onderlinge 
vergelijking tussen de deelnemers (Tabel 1). Terwijl de resultaten van sommige deelnemers vrij 
gelijkaardig te noemen waren (bv. deelnemers A, B & F), bleken anderen toch grote verschillen te 
vertonen (deelnemer H). Dit hoeft uiteraard niet te wijzen op determinatiefouten maar eerder op 
verschillen in taxonomische nauwkeurigheid en het gebruik of de afwezigheid van bepaalde 
determinatiewerken. Deze verschillen worden nog duidelijker in het CA-diagram (Afbeelding 2). Hoe 
dichter de bepaalde deelmonsters bij elkaar liggen, des te groter zijn de gelijkenissen tussen de 
deelmonsters. Zo blijken de resultaten van de deelnemers A, B en F vrij gelijkaardig te zijn, terwijl ze 
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duidelijk verschillen van de andere deelnemers. Dit is vooral het geval voor monster 20 en in mindere 
mate voor monster 19. Monster 11 heeft blijkbaar minder taxonomische valkuilen opgeleverd omdat 
daar de resultaten dichter bij elkaar liggen. 

Tabel 1. Resultaten (monster 11) van de similariteitsanalyse tussen de verschillende deelnemers aan de 
ringtest gebaseerd op de Sørensen similariteitsindex. 

 A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11 H11 I11 

A11 1         

B11 0,68 1        

C11 0,56 0,56 1       

D11 0,61 0,57 0,56 1      

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

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

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

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

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

          

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

Probleemsoorten en -complexen 
Uit de analyse van de tellingen, komen naast kleinere determinatiefouten zoals het verschil tussen 
Diatoma tenuis Agardh en D. monoliformis Kützing, enkele duidelijke probleemsoorten/complexen 
naar voor die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de verschillen tussen de deelnemers. De 
voornaamste problemen schuilen in de determinatie van het voormalige Cymbella microcephala-
complex, de groep van kleine fragilarioide soorten rond Fragilaria elliptica, de verschillen tussen 
Fragilaria capucina en Fragilaria famelica, de verschillen tussen Navicula cryptotenella Lange-
Bertalot en N. cryptotenelloides Lange-Bertalot en het Gomphonema pumilum-complex. Vele van deze 
problemen komen voor uit het gebruik van enkel de Süsswasserflora als basisdeterminatiewerk. 

1. Cymbella microcephala-complex (Afbeelding 3 & Tabel 2) 
Eén van de moeilijke soortcomplexen vormt de groep van soorten rond Cymbella microcephala s.l. In 
1997 splitste Krammer deze soort op in een heleboel soorten en bracht ze allemaal onder bij het genus 
Encyonopsis (Krammer 1997b). Uiteraard is het aanwenden van electronen-microscopische 
analysetechnieken in veel gevallen belangrijk om de verschillende soorten uit dit complex uit elkaar te 
houden. Toch is het mogelijk om met de lichtmicroscoop de soorten te onderscheiden. Tabel 2 geeft 
een overzicht van de verschillende soorten die regelmatig opduiken in onze wateren. Verschillende 
soorten bleken ook aanwezig te zijn in de monsters van het Naardermeer (Encyonopsis minuta en E. 
subminuta). Uit de tabel blijkt dat sommige soorten alleen al op basis van de grootte van de schaaltjes 
makkelijk te identificeren zijn. Zo heeft E. minuta de kleinste breedte (2.8-3.5 µm) terwijl E. krammeri 
het grootste aantal striae per 10 µm (28-30) heeft. Een juiste identificatie speelt een rol bij de bepaling 
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van de waterkwaliteit. Sommige soorten hebben (nog) geen ecologische indicatorwaarden terwijl deze 
waarden voor anderen afwijken van Encyonopsis (Cymbella) microcephala. De meeste deelnemers aan 
de ringtest hadden gewoon Cymbella microcephala gedetermineerd terwijl er toch drie deelnemers ook 
Encyonopsis subminuta gevonden hadden. 

Afbeelding 2. CA-diagram van de verschillende monsters en de deeltellingen. 

2. Pseudostaurosira elliptica - P. trainorii  (Afbeelding 4) 
Fragilaria elliptica werd in 1867 beschreven door Schumann gebaseerd op Pruissisch materiaal 
verzameld in de buurt van Königsberg. Krammer & Lange-Bertalot (1991) illustreren in de 
Süsswasserflora Fragilaria elliptica als erg variabele soort wat de juiste identificatie van F. elliptica in 
Europa haast onmogelijk maakte. Recent hebben Edlund et al. (2006) het typemateriaal van F. elliptica 
onderzocht. Hun conclusies leidden niet alleen tot het verplaatsen van F. elliptica naar een ander genus 
[i.e. Pseudostaurosira elliptica (Schumann) Edmund et al.] maar vooral tot het beter omlijnen van de 
soortomschrijving. Uit Afbeelding 4 blijkt dat P. elliptica enkel zeer korte striae bezit, een eerder 
lanceolate vorm heeft en grotere afmetingen dan tot nu toe werd aangenomen. Alle min of meer ronde 
vormen met striae die reiken tot aan de axial area, die aanvankelijk als P. elliptica werden 
gedetermineerd, blijken dus te behoren tot een andere soort. 
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Afbeelding 3. Encyonopsis minuta (A) en Encyonopsis 
subminuta (B). 

 

 26



Afbeelding 4. Pseudostaurosira trainorii (A) en Pseudostaurosira elliptica (B) 
(maatstrepen LM = 10 µm). 

Afbeelding 5. Fragilaria capucina-complex (A) en Fragilaria famelica (B) 
(maatstreepjes LM = 10 µm). 
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Afbeelding 6. Navicula cryptotenella (A) en Navicula 
cryptotenelloides (B) (maatstreepje = 10 µm). 

Afbeelding 7. Gomphonema minusculum (maatstreepje LM = 10 µm). 
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Oorpronkelijk werd aangenomen dat deze ronde vormen vooral Fragilaria sopotensis Witkowski 
& Lange-Bertalot voorstelden, die is beschreven uit het gebied rond de Oostzee (Witkowski & Lange-
Bertalot 1993). Het enige verschil van de vormen uit het Naardermeer met F. sopotensis is het aantal 
striae dat lichtjes hoger is (15-18 vs 13-17 in 10 µm). Bovendien ontbreken de typische vola (i.e. ronde 
afsluitingen van de areolen aan de binnenkant van het schaaltje) terwijl die bij F. sopotensis wel 
aanwezig zijn (Witkowski & Lange-Bertalot 1993, Morales et al. 2010). In 2001 beschreef Morales 
enkele nieuwe kleine fragilarioide soorten uit rivieren in Connecticut (USA), onder meer 
Pseudostaurosira trainorii. Deze soort vertoont een grote overeenkomst met de Naardermeer-
schaaltjes waardoor het bijna zeker is dat deze behoren tot P. trainorii. De soort is makkelijk te 
herkennen aan zijn bijna ronde vormen (lengte 3-6 µm, breedte 3.5-4.0), de striae die bestaan uit 
slechts een beperkt aantal areolen die desalniettemin reiken tot aan de middellijn en een vrij hoog 
aantal, duidelijke gepuncteerde striae (15-18 in 10 µm).  

Het is een soort die typisch aangetroffen wordt in zoetwater monsters met een bijna neutrale pH, 
een licht verhoogde geleidbaarheid (400 µS/cm) en lage N-waarden. Enkel de P-waarden zijn licht 
verhoogd (30 µg/l).  

Bij de analyse van het Naardermeermateriaal werd echter P. elliptica ook aangetroffen en de SEM 
analyse bevestigde de determinatie (Afbeelding 4a). Daarnaast werd in monster 11 vooral P. trainorii 
(Afbeelding 4b) gevonden. Wie enkel gebruik maakte van de klassieke Süsswasserflora (Krammer & 
Lange-Bertalot 1991) identificeerde beide soorten uiteraard als F. elliptica.  
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Afbeelding 8. Berekende pH-waarden voor de verschillende monsters gebaseerd op Van Dam et al. (1994) 
(monsters van links naar rechts: 11-19-20). Elk punt stelt een telling voor. Gemiddelde en standard deviatie 
geplot op de gegevens. 
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3. Fragilaria capucina - Fragilaria famelica (Afbeelding5) 
Dit is waarschijnlijk het moeilijkste complex dat in de ringtest-monsters aanwezig was. De exacte 
aflijning van de verschillende soorten uit dit complex is (nog) niet volledig bekend. In de ringtest-
monsters bevond zich, naast verschillende soorten uit het F. capucina-complex, ook Fragilaria 
famelica (Kützing) Lange-Bertalot. Verschillende deelnemers verwarden deze soort met Fragilaria 
(capucina var.) rumpens (Kützing) Lange-Bertalot of Fragilaria (capucina var.) gracilis (Oestrup) 
Hustedt of noemden ze gewoon Fragilaria capucina s.l. Nochtans zijn beide soorten/complexen 
makkelijk te onderscheiden. Er zijn weinig verschillen te noteren in de afmetingen van beide soorten. 
Zowel lengte, breedte als aantal striae zijn niet voldoende discriminerend om beide groepen uit elkaar 
te houden. Bij Fragilaria famelica zijn echter de areolen in de striae duidelijk zichtbaar in de 
lichtmicroscoop terwijl dit bij de leden van het F. capucina-complex nooit het geval is. Bovendien 
vertoont het F. capucina-complex een duidelijke axiale zone die het schaaltje van pool tot pool in 
tweeën deelt. De striae stoppen aan deze axiale hyaline zone. Een dergelijke axiale zone is zeer klein 
tot afwezig bij F. famelica zodat het lijkt dat de striae dus over de volledige breedte van het schaaltje 
doorlopen. Voor de ecologische indicatorwaarden bestaan er verschillende voor beide groepen (zie 
Van Dam et al. 1994). 

4. Navicula cryptotenella – Navicula cryptotenelloides (Afbeelding 6) 
Navicula cryptotenella werd in 1985 beschreven door Lange-Bertalot en is waarschijnlijk één van de 
meest voorkomende Navicula soorten in eutrofe wateren. In 1993 splitste Lange-Bertalot de smallere 
vormen af en bracht ze onder in Navicula cryptotenelloides. Beide soorten zijn makkelijk te 
onderscheiden op basis van de breedte van de schaaltjes (5-7 µm bij N. cryptotenella en 3.7-4.2 µm bij 
N. cryptotenelloides) en aantal striae per 10 µm (14-16 vs. 16-18 respectivelijk). Hoewel beide soorten 
vaak samen voorkomen, kan op basis van deze twee dimensies elke verwarring vermeden worden. Ze 
hebben ongeveer dezelfde ecologie hoewel N. cryptenelloides eerder meso-eutrofe waterlopen verkiest 
en N. cryptotenella resoluut voor eutrofe omstandigheden kiest. De ecologische indicatorwaarden in 
(HERE DESIGNATED)an Dam et al. (1994) zijn niet verschillend waardoor bij een mogelijke verwarring 
tijdens de analyses de gevolgen minder ernstig zijn bij het bepalen van de waterkwaliteit.  

5. Gomphonema pumilum-complex (Afbeelding 7 en Tabel 3) 
Het laatste complex waar er significante verschillen tussen de deelnemers te noteren waren, is de groep 
van soorten rond Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot. Gomphonema 
pumilum werd in 1997 volledig gereviseerd door Reichardt waarbij verschillende nieuwe soorten 
werden afgesplitst en als nieuw beschreven. Veel van de soorten uit dit complex kunnen eenvoudig 
onderscheiden worden op basis van hun afmetingen. Tabel 3 geeft een overzicht van de afmetingen 
van de soorten uit dit complex die door de deelnemers aan de ringtest gevonden werden. Hoewel 
enkele schaaltjes konden toegewezen worden aan G. pumilum, bleken de meeste toch te behoren aan 
Gomphonema minusculum Krasske op basis van de geringe breedte van de schaaltjes in combinatie 
met het vrij lage aantal striae per 10 µm. 

Gevolgen voor de berekening van de waterkwaliteit 
De hamvraag blijft natuurlijk of de verschillen in de determinaties gevolgen hebben voor de 
berekening van de waterkwaliteit. Daarvoor werden drie ecologische indicatoren berekend uit Van 
Dam et al. (1994): saprobie, trofie en pH. Uit de figuren 8 en 9 blijkt duidelijk dat er zowel voor pH als 
voor saprobie geen tot slechts een beperkt verschil op te tekenen is voor de drie monsters. Enkel in 
monster 19 bleek er een grotere variabiliteit te bestaan. De saprobie-waarden variëren hier tussen 1.94 
en 2.47 met een gemiddelde van 2.13. Daarentegen zijn er wel grote verschillen op te tekenen voor wat 
betreft de trofische toestand van de monsters (Afbeelding 10). Terwijl voor monster 11 de 
verschillende minimaal zijn (meso-eutrafent tot eutrafent) bleken voor de monsters 19 en 20 er toch 
grote verschillen te bestaan. Voor monster 20 betekende dit een range tussen 3.70 en 4.63, wat 
neerkomt op bijna een volle eenheid verschil tussen de laagste en hoogste waarden. 
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Afbeelding 9. Berekende saprobie-waarden voor de verschillende monsters gebaseerd op 
Van Dam et al. (1994) (monsters van links naar rechts: 11-19-20). Elk punt stelt een 
telling voor. Gemiddelde en standard deviatie geplot op de gegevens. 
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Afbeelding 10. Berekende trofie-waarden voor de verschillende monsters gebaseerd op 
Van Dam et al. (1994) (monsters van links naar rechts: 11-19-20). Elk punt stelt een 
telling voor. Gemiddelde en standard deviatie geplot op de gegevens. 
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Tabel 2. Vergelijkingstabel tussen de verschillende Encyonopsis soorten behorende 
tot het Encyonopsis microcephala-complex (gebaseerd op Krammer 1997 en Van de 
Vijver et al. 2009). 
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Tabel 3. Vergelijkingstabel van de afmetingen binnen de Gomphonema 
pumilum-groep (gebaseerd op Reichardt 1997). 
 Lengte 

(µm) 
Breedte 

(µm) 
Striae 

(in 10 µm) 
Gomphonema minusculum 14-32,7 2,8-4,6 12-16 

Gomphonema pseudotenellum 10-28 2,5-4,0 15-22 

Gomphonema pumilum 18-38 4,5-5,0 12-13 

Gomphonema pumilum var. elegans 10-35 3,6-5,4 11-15 

Gomphonema pumilum var. rigidum 12-35 3,5-5,3 11,5-14 

CONCLUSIE 
De ringtest heeft duidelijk aangetoond dat er voor verschillende diatomeeën-complexen nog steeds 
grote verwarring bestaat en dat er vrij vaak fouten kunnen voorkomen in de tellijsten ten gevolge van 
het gebruik van verouderde flora’s en determinatiewerken. De resultaten van deze ringtest geven een 
excellent idee op welke vlakken dringend bijscholing is verreist. Het is duidelijk dat deze problemen 
niet helemaal mogen geminimaliseerd worden omdat duidelijk kon worden aangetoond dat een 
onnauwkeurige determinatie kan leiden tot bepalende verschillen in de resultaten van de 
waterkwaliteitsberekening, vooral wat de trofische conditie van de monsters betreft.  

In de toekomst zullen dan ook nieuwe ringtesten georganiseerd worden. De resultaten van deze en 
latere ringtesten zullen dan ook gebruikt worden voor het vastleggen van de onderwerpen van 
taxonomische studiedagen zoals die recent werd georganiseerd (april 2010) in Aalst. 
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HET PRINCIPE 
Archeologische milieureconstructies kunnen op een directe of indirecte wijze gebeuren, interpretaties 
omtrent de vroegere vegetatie zijn daarvan een voorbeeld. Identificatie van stuifmeelkorrels uit een 
archeologische laag of context toont direct welke planten er in de omgeving bloeiden ten tijde van het 
ontstaan van de onderzochte structuur. De identificatie leidt onmiddellijk tot een reconstructie. Het is 
echter de bedoeling dat directe en indirecte reconstructies elkaar evalueren en aanvullen. Het verdient 
daarom aanbeveling de reconstructies meerdere malen, onafhankelijk en op basis van verschillende 
groepen van organismen te laten gebeuren. Op deze wijze is een interne controle mogelijk en kunnen 
interpretatie moeilijkheden, inherent aan een bepaalde vondstengroep, uit de weg worden gegaan. 
Indien op een vindplaats materiaal uit één archeologische context voor milieureconstructie wordt 
benut, bekomt men uiteraard slechts gegevens voor één bepaalde plek binnen één bepaalde periode. 
Wanneer echter puntwaarnemingen, gekenmerkt door een gelijktijdige afzettingsperiode, maar 
aangetroffen op verschillende locaties, worden vergeleken, bestaat de mogelijkheid regionale 
vergelijkingen door te voeren. Hieruit kunnen besluiten volgen over de regionale aardrijkskundige 
factoren die een invloed uitoefenden op het gedrag van de mens. Anderzijds kan men ook contexten 
vergelijken afkomstig van dezelfde plek maar afgezet in verschillende perioden. Hierdoor krijgt men 
inzicht in verschuivingen in het landschap doorheen de tijd en spoort men vaak langzaam werkende 
processen op die door de mens op gang werden gebracht. Voorbeelden zijn bodemerosie, vervuiling en 
ontbossing. 

MILIEURECONSTRCUTIE OP KLEINE SCHAAL 

Enkele voorbeelden uit de Nederlandse en Belgische archeologische praktijk geven aan dat de 
gebruikte ecologische indicatoren inderdaad een goede milieureconstructie toelaten voor de 
onmiddellijke omgeving van een bemonsterde vindplaats. In Kontich (provincie Antwerpen) werd 
onderzoek verricht op een heuveltop die “Alfsberg” wordt genoemd. De restanten werden opgegraven 
uit een complex dat uit de Late IJzertijd dateert. Het betreft een aantal structuren binnen een 
rechthoekige palissade die op haar beurt werd omgeven door een diepe gracht. Men neemt algemeen 
aan dat dergelijke prehistorische complexen onder meer een cultusfunctie hadden. Onderzoek van 
kiezelwieren uit de grachtvulling toonde aan dat precies die soorten domineerden die vastgehecht 
leven op een substraat en die een omgeving verkiezen die vochtig is, zonder door water te worden 
overspoeld. Dit suggereert dat de gracht rond de vindplaats nauwelijks een waterafvoerende functie 
had. Verder was het aangetroffen soorten spectrum van kiezelwieren kenmerkend voor een matig 
voedselarme omgeving, waarin zeker geen echte vervuiling van organisch materiaal was aan te treffen. 
Dit geeft aan dat menselijke activiteiten, zoals veeteelt of voedselconsumptie, niet vlak bij de 
onderzochte plek plaatsgrepen. Deze bevindingen, die overeenstemmen met de studie van de 
stuifmeelkorrels uit de grachtvulling en met bodemkundige observaties, ondersteunen het besluit dat 
de opgegraven vindplaats géén bewoningsfunctie of rol binnen het landbouwbedrijf had, en dus voor 
andere doeleinden was opgericht. 
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Een tweede voorbeeld van een onderzoek van mijten en kiezelwieren van de vindplaats Oudenburg 
(provincie West-Vlaanderen) kon worden geïntegreerd in de hypothesen omtrent de evolutie van de 
Vlaamse Kustvlakte. Opgravingen op de vindplaats “Ter Beke” te Oudenburg hadden sporen 
opgeleverd van Romeinse en middeleeuwse occupatie. De vindplaats bevindt zich bodemkundig op de 
overgang van de kustvlakte en de hoger gelegen Vlaamse zandstreek, op een afstand van iets minder 
dan 10 km van de huidige kustlijn. Een staal uit de eerste helft van de 3de eeuw bevatte indicatoren 
voor vochtig, open grasland waarin de zee nog zeer sterk merkbaar was. Een 11de – 12de-eeuwse staal 
bevatte geen zoutminnende soorten meer en wijst er dus op dat de mariene invloed op dat ogenblik niet 
meer op de vindplaats waarneembaar was. Verder bevat het middeleeuwse staal meer bossoorten 
(mijten) en vrijwel geen soorten meer uit moerassige milieus. Traditioneel wordt de evolutie van de 
invloed van de zee op de Vlaamse kustvlakte beschreven in perioden van belangrijke invloed (de 
Duinkerketransgressies I, II en III), onderbroken door perioden van verminderde mariene werking. De 
Oudenburgse stalen tonen nu aan dat zelfs in de 3de eeuw, toen de invloed van de zee normaal gering te 
noemen was, zeewater de onderzochte vindplaats kon bereiken. Zonder twijfel gebeurde dit via 
getijdengeulen. In de 11de – 12de eeuw, normaal de periode van sterk mariene invloed voor het hele 
kustgebied, kan zeewater de vindplaats echter niet bereiken. Deze vaststelling moet worden gekoppeld 
aan de aanleg van dijken of aan lokale verschillen in de impact van het zeewater. Het onbetekende 
aandeel van de indicatoren voor natte leefomstandigheden in het middeleeuws staal geeft ook al aan 
dat de omgeving droger was geworden. 

Een derde voorbeeld is de opgraving op de Korenmarkt in Gent. Om de mogelijkheid te 
onderzoeken of het middeleeuwse humeuze pakket een alluviale sedimentatie betrof, werden de stalen 
onderzocht op de aanwezigheid van kiezelwieren. Binnen de Gentse regio is de analyse van 
diatomeeën geïntroduceerd door Luc Denys, met name bij het onderzoek de site Gent-Hogeweg en de 
middeleeuwse grachtvulling in de Gentse Gouvernementstraat (Denys 1990). Bij de inventaris van de 
in de stalen aangetroffen soorten, valt daarbij onmiddellijk op dat de flora’s in de drie stalen beduidend 
verschillen in soortensamenstelling. Zo maakt Achnanthes lanceolata in het onderste staal nog 44% 
van de vondsten uit, terwijl dit in het bovenste staal slechts 6% meer bedraagt. Cymbella ventricosa 
varieert van 20 naar 1%, terwijl Hantzschia amphioxys van 11 naar 56% stijgt. Deze tendensen wijzen 
er reeds op dat het onderzocht middeleeuws pakket zeker niet als één homogeen geheel mag worden 
beschouwd. Wat de verschuivingen betekenen wordt duidelijk door de aangetroffen soorten volgens de 
criteria van L. Denys (1991/2) in ecologische groepen op te delen, en de frequentie van deze groepen 
tussen de stalen te vergelijken. Wanneer men het habitat, waarin de soorten voorkomen, in overweging 
neemt, wordt hiermee bedoeld dat men nagaat in welke omgeving de getroffen soorten bij voorkeur 
leven. In de stalen uit de Korenmarkt zitten wieren die voorkomen in droge subaërische condities, in 
vochtige subaërische omstandigheden, of in vochtige subaërische tot natte omgevingen. Indien nu deze 
omgevingsvereisten voor de autochtone soorten uit de drie flora’s worden vergeleken, is duidelijk dat, 
van onder naar boven in het profiel, de droge subaërische soorten sterk toenemen, vooral ten koste van 
de kiezelwieren die leven in natte of vochtige subaërische condities. Deze vergelijking leidt tot 
dezelfde conclusies wanneer in plaats van enkel de autochtone ook de allochtone soorten in rekening 
worden gebracht. Er is wel een verschil tussen de habitatspectra van de autochtone versus alle soorten 
van de onderste stalen, die wanneer ook de allochtone soorten zijn meegerekend een wat vochtiger 
indruk geven. Deze onderste stalen hebben echter een beduidend aandeel van allochtone vondsten 
terwijl dit aandeel in het bovenste staal heel wat minder is. Vermits de allochtone vooral door water 
worden aangevoerd, komt het er samenvattend op neer dat het onderste deel van het onderzochte 
profiel nog de sporen draagt van de aanvoer van water terwijl dit in het bovenste deel bijna niet meer 
het geval is. Ook andere ecologische kenmerken tonen aan dat er een en ander verandert in de 
afzettingsomstandigheden in het onderzochte profiel (levensvormen). Wat betekent nu de analyse van 
de kiezelwieren voor de historische kennis van de vindplaats? Allereerst is het duidelijk dat het 
onderste staal afkomstig is van een natte plek, waar al dan niet periodiek een aanvoer van water optrad. 
De aanwezigheid van planktonische soorten, en het feit dat de aangetroffen wieren blootstelling aan de 
lucht konden verdragen, toont evenwel aan dat het hier niet gaat om een plaats die zich constant onder 
water bevond. De combinatie van de onderzochte stalen doet veeleer denken aan een verlandingsfase 

 36



waarbij, door geleidelijke ophoping van sediment, de plek steeds droger wordt. De afname van 
allochtone wieren past in dit beeld en wijst erop dat gebeurlijke inspoeling of overstroming steeds 
minder belangrijk werd. De beschreven sequentie van kiezelwieren (en trouwens de aanwezigheid zelf, 
van een 3m hoog humeus pakket) laat zich moeilijk rijmen met de interpretatie dat de onderzochte plek 
een plein was in de tijd waaruit de afzettingen dateren (tweede helft 12de tot 13de eeuw). Het vochtig 
karakter en de sporadische aanvoer van water spreken dit tegen, zeker voor het niveau waaruit staal C 
en B komen. Maar toch staat de vindplaats bekend als de Korenmarkt, het plein waar graan werd 
verhandeld. Een excursie doorheen de historische bronnen brengt meer duidelijkheid. In middeleeuwse 
teksten staat “Cornard”. De term “Cornard” is in die mate merkwaardig dat er geen sprake is van 
“Koren-markt”, maar van een “Koren-aard”. Een “aard” slaat in het middeleeuws taalgebruik op een 
aanlegplaats en de term komt voor in vele Gentse plaatsaanduidingen daterend van voor 1251. Zoals 
Strekelsaard, Willeaard, Hooiaard en nog enkele, allen gelegen langs de Leie. Er bestaat ook een 
Betsaard en Wijdenaard op de Schelde. Het Laatmiddeleeuws Gents taalgebruik geeft dus aan dat er op 
de huidige Korenmarkt vroeger een aanlegplaats was en dat daar dus water gelopen heeft. Het 
opgegraven profiel zou aldus een verlanding van deze waterloop beschrijven, waarschijnlijk kort 
daarop gevolgd door een volledige demping en organisatie van het areaal als stedelijke, openbare 
ruimte. Hoewel de teksten in de late 13de eeuw nog steeds spreken van Koren-aard, is het niet 
aannemelijk dat er toen nog een aanlegplaats was. Aardewerkvondsten tonen immers aan dat de 
verlanding reeds in de periode van de tweede helft van de 12de tot de vroege 13de eeuw zeer gevorderd 
was. Er is nog een andere indirecte aanwijzing voor het vroegere voorkomen van een waterloop of 
alluviale afzettingen op de Korenmarkt. Het is met name opvallend dat de St.-Niklaaskerk ondanks 
ingrijpende verbouwingsfasen nooit in westelijke richting is uitgebreid. De huidige voorgevel staat met 
a.w. nog steeds op de plaats van de voorgevel van de oorspronkelijk, hoog middeleeuwse kerk terwijl 
het gebouw in oostelijke richting is uitgebreid, waarbij zelfs het eigen kerkhof werd overbouwd. 
Dergelijke ver- of bouwplanning wordt begrijpelijker wanneer we aannemen dat de kerk 
oorspronkelijk met de voorgevel aan een wateroever was gebouwd, waardoor westelijke uitbreiding 
onmogelijk was. Het dempen van de waterloop veranderde daar weinig aan want ook dan bleef het 
bouwen op de onstabiele, alluviale gronden niet aangeraden. Bij graafwerken in het westelijke deel van 
de kerk werd de aanzet van het alluviale pakket trouwens opgemerkt, maar helaas konden door de 
weersomstandigheden geen stratigrafische opname geschieden.  

De interactie tussen de bekende historische gegevens en de nieuw ingezamelde 
natuurwetenschappelijke data kan voor nieuwe inzichten zorgen in de bewoningsgeschiedenis. Er werd 
gesuggereerd dat de plek die nu een openbare stedelijke ruimte is, met grote waarschijnlijkheid 
vroeger een rivier was en meer bepaald een arm van de Leie. De verlandingsfase van een Leie-arm 
werd door bemonstering van kiezelwieren reeds door L. Denys (1990) belicht. Helaas hebben de 
opgravingen op de Korenmarkt geen stalen geleverd uit de diepste delen van het middeleeuws 
humeuze pakket, waardoor de kans werd misgelopen om de vroegste geschiedenis van de onderzochte 
plek te beschrijven, en om bvb. echte rivierafzettingen te kunnen herkennen. In de toekomst kan dit 
euvel echter nog makkelijk door boringen en hernieuwd kiezelwierenonderzoek worden weggewerkt. 

Voorbeeld 4: het onderzoek van Romeins aardewerk. In een 35 tal archeologische sites en 
kleiwinningsgebieden in België en Noord-Frankrijk werd er Romeins keramisch materiaal verzameld 
het zgn. technisch aardewerk. Het onderzoek hoopt een antwoord te vinden op volgende vragen: 

• Werd het gevonden Romeins aardewerk gemaakt van lokale klei? 

• Is er een herkenbaar patroon in het keramisch materiaal uit de omgeving? 

• Of werd de grondstof (de klei) vervoerd naar de streek waar het aardewerk gemaakt werd? 

• Werd het aardewerk elders gemaakt en dan getransporteerd naar de plaatsen waar het werd 
gebruikt? 

Dit onderzoek is nog niet volledig afgewerkt. Wel blijkt dat er een verschil bestaat in gebruik van 
het aardewerk en de gebruikte klei bij het vervaardigen van dit aardewerk. Veel van het onderzochte 
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aardewerk is van marineklei en werd waarschijnlijk gebruikt voor de zogenaamde zoutcontainers. 
Dergelijk aardewerk werd dan getransporteerd naar de verschillende sites in België en buitenland en 
werd gebruikt om zout in te vervoeren. De honderdduizenden stukjes aardewerk gevonden in veel van 
die sites tonen aan dat het hier gaat om die zogenaamde zoutcontainers. Feit is dat het aardewerk dat 
de zelfde vorm had van de zoutcontainers maar van zoetwaterklei gemaakt, niet daarvoor gebruikt 
werd. Veel van dit aardewerk diende als schouwtjes bij metaalovens. Er is zeker een bepaald 
transportnet te herkennen in het gebruik van dergelijk aardewerk, verder onderzoek zal meer 
duidelijkheid brengen. 

Voorbeeld 5: diatomeeënonderzoek verricht naar een zevental aardewerkscherven die te 
Hazerswoude-Rijndijk zijn gevonden. Van deze scherven zijn drie stuks aan te merken als 
Vlaardingen-aardewerk (V 421, V868, V871) en twee stuks scherven EGK-aardewerk, terwijl één 
scherf gezien de morfologie en versiering stamt van een halskom zoals die bekend zijn voor de 
Westgroep van de Trechterbekercultuur (TRB).  

Aan de diatomeeënanalyse lag een aantal onderzoeksvragen ten grondslag, te weten: 

• Uit wat voor soort milieu (marien, brak of zoetwatermilieu) is de als grondstof gebruikte klei 
afkomstig? 

• Is voor de TRB-halskom dezelfde soort klei gebruikt als bij het Vlaardingen-aardewerk? Met 
andere woorden, zijn er in het geval van de TRB-halskom aanwijzingen voor een import? 

• In hoeverre is, gelet op de diatomeeën, voor de Vlaardingen- en EGK-potten dezelfde soort klei 
gebruikt. 

Afbeelding 1. Verhouding van de saliniteitsklassen in de onderzochte scherven. VL: 
Vlaardingenaardewerk; EGK: Enkel Graf Kultuur; TRB: Trechter Beker. 

Bij de laatste vraag dient aangetekend worden dat algemeen gesproken het Vlaardingen-aardewerk 
stratigrafisch onder het EGK-aardewerk is aangetroffen. 

Jansma heeft in 1981 een studie gemaakt van diatomeeën in aardewerk in correlatie met 
plaatselijke sedimentmonsters. Zo heeft Jansma in Vlaardingen twee periodes onderzocht, nl. uit de 
Vlaardingen cultuur en uit de latere Klokbeker cultuur, beide gelegen op dezelfde site. De gevonden 
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diatomeeënsamenstelling uit de Vlaardingen cultuur verschilt nogal met deze uit de Klokbeker. Het 
Klokbekermateriaal stamt uit een maritieme fase. De gevonden diatomeeënsamenstelling in het 
Vlaardingen materiaal komt overeen met deze uit een kreek op de site, waar zowel brak – als zoetwater 
vloeide. De scherven uit de Klokbeker-periode daarentegen bevatten vooral allochtone mariene - en 
brakwatersoorten, die op hun beurt overeenkwamen met de kleiafzettingen juist voorafgaande en 
gedurende de Klokbeker bewoning. Jansma heeft in de site in Aartswoude verschillende scherven 
geselecteerd met verschillende decoratie types. Daarbij werd gebruik gemaakt van de kwantitatieve 
methode. Van de tien scherven uit Aartswoude, bevatten negen scherven hoofdzakelijk mariene 
diatomeeën. De dominante soorten zijn bijna allemaal dezelfde dan deze gevonden in de scherven van 
Hazerswoude. De zoetwatersoorten waren eveneens dezelfde. De fragmentatie tussen de verschillende 
monsters was bijna identiek. Eén scherf bij het onderzoek in Aartswoude bestond vooral uit 
zoetwatersoorten, wat aangeeft dat deze scherf gemaakt werd uit zoetwaterklei. De scherf was van de 
zogenaamde “zigzag” decoratie. Jammer genoeg bevatte de scherf uit Hazerswoude, eveneens een 
zigzag scherf, te weinig diatomeeën om een betrouwbare analyse te kunnen maken. Uit het onderzoek 
blijkt, dat de meeste van de onderzochte scherven uit een marien litoraal milieu komen. Typische 
zoetwatersoorten komen er eigenlijk niet voor. Mocht men veel dergelijke diatomeeën terug vinden, 
dan zou men kunnen veronderstellen dat deze door de grote rivieren meegevoerd werden naar het 
kustgebied. De fragmentatie van de diatomeeën was vooral te zien bij de grotere centricate mariene 
diatomeeën. De kleinere soorten waren meestal intact, zoals bijvoorbeeld Cymatosira belgica, 
Rhaphoneis amphiceros en Delphineis surirella. 

Uit het onderzoek zouden we kunnen besluiten dat het aardewerk van de zeven scherven in het 
kustgebied werd gemaakt gezien de klei die ter plaatse gevonden werd, hoofdzakelijk het zelfde 
spectrum vertoont als deze gevonden in de scherven. Uit de vergelijking met materiaal onderzocht 
door Jansma zien we dat de scherven uit Hazerswoude een zelfde verhouding vertoont als deze uit 
Aartswoude. Verder onderzoek van aardewerk uit het kustgebied of vergelijking met eerder 
onderzochte sites aan de kust zou kunnen uitwijzen uit welk deel van het kustgebied dit aardewerk kan 
zijn geïmporteerd. Men zal waarschijnlijk het antwoord op deze vraag schuldig blijven daar de meeste 
mariene en brakwater diatomeeën langs het gehele kustgebied van de Noordzee veelvuldig 
voorkomen, en zoals reeds eerder aangehaald beschikken we niet over eerder gedaan onderzoek met 
uitzondering van dit uitgevoerd door Jansma. 

Een laatste voorbeeld dat ik wil aanhalen is het onderzoek van Inca aardewerk uit het Chaschuil 
gebied in N-W Argentinië. 

Het Chaschuil gebied maakt deel uit van Zuid-Puna in de provincie Catamarca. De hoogte van het 
gebied varieert tussen de 3.500 en 4.700m boven de zeespiegel. Het onderwerp van deze studie was 
het onderzoek van een 78 tal keramische scherven en van de klei gevonden op de archeologische sites 
in het Chaschuil gebied. Het principiële onderzoeksobjectief was of de bewoners in dit gebied de 
lokale klei gebruikten bij de vervaardiging van potterie. Daarvoor werd gebruik gemaakt van 
diatomeeënanalyse. We hoopten een antwoord te vinden op: 

• Was het aardewerk gemaakt met lokale klei? 

• Is er een herkenbaar patroon van keramisch ruw materiaal (klei) ontginning in het gebied? 

• Werd de klei vervoerd naar de gebieden waar het aardewerk werd gemaakt? 

• Werd het archeologisch aardewerk gemaakt buiten het Chaschuil gebied en dan getransporteerd 
daar waar men het nodig had? 

Van de 78 scherven waren er slechts 6 die geen diatomeeën bevatten. Van die 72 scherven waren er 
55 scherven waarin de diatomeeën te determineren waren en 17 slecht of niet, dit t.g.v de sterke 
fragmentatie en de te hoge baktemperatuur van het aardewerk. Er werd gebruik gemaakt van 
kwalitatieve analyse en waar mogelijk, werd het totaal gemaakt van de aanwezige taxa. Kwantitatieve 
analyse liet ons toe 26 scherven te identificeren met centricate diatomeeën en 29 scherven met pennate 
diatomeeën. 
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Samengevat: een eerste conclusie is dat de plaatselijke klei niet gebruikt werd bij de vervaardiging 
van het aardewerk uit de Chaschuil regio. Waarschijnlijk werd het aardewerk gemaakt uit niet lokale 
klei en buiten de regio van Chaschuil, of werd de ruwe klei naar de regio getransporteerd om dan daar 
verwerkt te worden. Er zijn echter weinig archeologische sporen in het gebied die daar op wijzen en 
het ontbreken van vondsten van pottenbakkersovens doet vermoeden dat de eerste veronderstelling de 
meest aanneembare is. In totaal kwamen een 40 tal scherven met elkaar overeen, dit zowel wat 
baktemperatuur, dikte, mineralogisch en de diatomeeënflora betreft. De streek was wel degelijk een 
doorvoer gebied of een handelscorridor. 

We kunnen uit de enkele voorbeelden besluiten dat bij archeologisch onderzoek, kleine organismen 
als indicatoren voor sterk door de mens bepaalde micromilieus en in ons geval door middel van 
diatomeeën een waardevolle aanvulling kan zijn met ander natuurwetenschappelijk onderzoek. 
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De auteur heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het verwerken van chemische en 
biologische monitoringsgegevens uit de afgelopen decennia (zie bijvoorbeeld Van Dam & Mertens 
2008, Van Dam e.a. 2008, 2010, Van Dam 2009)). Het gaat hierbij meestal om gegevensbestanden die 
door verschillende onderzoekers over een langere reeks van jaren zijn verzameld, vaak met methoden 
die in de loop der tijd zijn veranderd. Om de trends over langere perioden zichtbaar te maken moeten 
er daardoor veel (voor)bewerkingen worden uitgevoerd om de gegevens te homogeniseren. 

EVENWICHT IN RUIMTE EN TIJD 
In de ideale situatie zijn er in de loop der tijd steeds op dezelfde locaties steeds dezelfde variabelen met 
dezelfde methoden gemeten, zodat de waarnemingen in een matrix zonder lege cellen kan worden 
weergegeven. In de praktijk komt dit helaas zelden voor. Er moeten dan waarnemingen van locaties 
en/of tijdvakken worden geaggregeerd, zoals dat in Tabel 1 is gedaan. Dan nog blijken er lege cellen 
voor te komen. Indien het aantal missende waarnemingen niet al te groot is kunnen met regressie 
modellen soms toch nog wel uitspraken over de veranderingen in alle locaties samen worden gedaan 
(Van Dam 2009). 

Bij het opzetten van een meetnet moet zoveel mogelijk naar gevulde cellen worden gestreefd. Dat 
maakt de statistische analyse eenvoudiger en maakt de uitkomsten betrouwbaarder. 

Tabel 1. Waarnemingen van gemiddelde 
periode van fosfaatconcentraties (mg/l) op 
een aantal monitoringslocaties in Noord-
Holland (Van Dam 2009). 

Van '77 '83 '88 '93 '98 '0
Loc. Tot '82 '87 '92 '97 '02 '07

1 0,3 0,5 0,5 0,4
2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
3 1,0 1,5 3,5 1,1 1,3 1,3
4 1,7 1,1 1,3 2,4
5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2
6 0,2 0,1 0,7 0,7
7 0,5 0,5 0,8 1,7
8 0,1 0,3 0,2 0,2
9 1,4 1,6 1,1 0,6 1,0 0,5

10 0,6 0,5 0,3
11 0,6 0,3
12 0,1 0,2 0,1
13 2,3 3,6 2,9 2,8

3

Verder moeten de waarnemingen steeds in hetzelfde seizoen, het liefst in dezelfde maand worden 
verzameld. In de praktijk blijkt het voor te komen dat bijvoorbeeld gedurende een reeks van jaren 

 43



vegetatieopnamen in de zomer zijn verricht en dan plotseling alleen in het voorjaar. Soms verschuift 
ook de bemonsteringsmaand in de loop der tijd geleidelijk, zonder dat de bemonsteraars daar erg in 
hebben. Dan neem je geen trends over langere perioden, maar seizoensveranderingen waar. 

Overigens is het verzamelen van vegetatiegegevens in het voorjaar voor de meeste doelen niet 
zinvol. Weliswaar zijn de zeggesoorten dan vaak beter herkenbaar in de zomer, maar bij de verwerking 
ont staan er problemen bij de integratie van voorjaars- en zomer opnamen. 

VERWARRENDE MONSTERGEGEVENS 
Bij de voorbewerking van opnamen- en monstergegevens zijn o.a. de volgende onvolkomenheden 
geconstateerd: 

• Locatienummers en/of -namen zijn in de loop der tijd veranderd; 
• Identieke monsters zijn met verschillende nummers in de database aanwezig; 
• Delen van hetzelfde monster zijn onder verschillende monsternummers in de database. 

TAXONOMISCHE IMPERFECTIES 

De naamgeving is om verschillende redenen in de loop der tijd niet consequent, door verschillende 
oorzaken: 

• Hetzelfde taxon is met verschillende invoercodes en/of verschillende namen (synoniemen) in 
de database opgenomen. Komt vooral voor als nomenclatuur in de loop van de tijd is 
veranderd; 

• Het determinatieniveau is niet consequent: soms zijn taxa uitgedetermineerd tot op de soort, 
soms tot een hogere categorie; 

• Determinaties zijn ecologisch of biogeografisch onwaarschijnlijk en niet gecontroleerd door 
een vakinhoudelijke (externe) expert; 

• De namen bevatten spelfouten. 

FOUTEN BIJ EXPORTEREN EN IMPORTEREN GEGEVENS 
De oudste monitoringsgegevens zijn meestal een of meerdere malen getransporteerd naar nieuwere 
(versies van) databases. Hierbij gaan vaak metagegevens verloren. Hierbij blijken gegevens over de 
gevolgde methoden en manier van data-opslag verloren te gaan. Bij diatomeeën betreft dat vooral de 
manier waarop de hoeveelheid van soorten buiten de telling wordt weergegeven (meestal hoeveelheid 
0 of 0,5, maar ook 1 en 999 komen voor). Dat is verwarrend. Ook de eenheden zijn op de lange duur 
niet meer duidelijk., Vooral bij chemische gegevens zijn hierbij nog veel onduidelijkheden, met name 
bij alkaliniteit en elektrisch geleidingsvermogen (zie ook Netten e.a. 2010).  

Daarnaast blijken soms niet alle taxa bij conversies van databases te worden meegenomen, doordat 
de namen of codes in de nieuwere versies niet herkend worden. Bij diatomeeën is dat eenvoudig te 
controleren als vaste, ronde aantallen worden geteld (bijvoorbeeld 200 of 400). Hierdoor is in een 
uitvoer meteen te controleren of alle gegevens zijn meegekomen. 

ALLES OP EEN RIJTJE 

• Recent is het Handboek Hydrobiologie verschenen (Bijkerk 2010), waarin zeer veel tips 
worden gegeven voor het verzamelen van adequate monitoringsgegevens. Lees dit; 

• Realiseer je dat gegevens ook in (verre) toekomst worden gebruikt door anderen, voor doelen 
waar we nu geen weet van hebben; 

• Dus alle meta-informatie goed vastleggen, ook digitaal per monster; 
• Trek je niet altijd evenveel aan van de voorschriften, gebruik ook je gezond verstand; 
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• Zorg voor regelmaat in de waarnemingen, in ruimte en tijd; 
• Gebruik locatienummers consequent (niet verschillende nummers voor dezelfde locatie); 
• Wees consequent in determinatieniveau; 
• Valideer (voor jezelf) nieuwe taxa door vergelijking met referentiecollecties en/of voorleggen 

aan (externe) experts; 
• Gebruik zoveel mogelijk gesandaardiseerde nomenclatuur (TWN); 
• In TWN moet ook de mogelijkheid worden gecreëerd om aggregaten van macro- en microfyten 

op te nemen (is al wel bij macrofauna); 
• Noteer in elk monster de som van het aantal taxa en de som van het aantal getelde exemplaren 

in een apart veld. 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Navicula jakovljevicii Hustedt 1945, een nieuwe kiezelwiersoort voor 
Nederland 

Geurt Verweij 

Koeman en Bijkerk bv, Postbus 111, 9750 AC Haren, Nederland; g.l.verweij@koemanenbijkerk.nl 

INTRODUCTIE 

In een monster uit het natuurgebied de Wieden, is in 2010 Navicula jakovljevicii aangetroffen. N. 
jakovljevicii is een nieuwe soort voor Nederland. Het monster waarvan het preparaat is gemaakt, is 
genomen in een kleine laagveenplas in de polder Leeuwterveld, nabij Sint Jansklooster. De dominante 
soort in het preparaat is Achanthidium minutissimum (abundantie 50%). Daarnaast werden onder 
andere gevonden: Fragilaria vaucheria (7 %), F. capucina (6.5 %) en Gomphonema minusculum 
(6 %). N. jakovljevicii werd één maal binnen de telling waargenomen. 

BESCHRIJVING 
De schaaltjes zijn lanceolaat met stompe tot breed geronde uiteinden. De lengte van de schaaltjes ligt 
tussen de 32 en 85 µm. De breedte varieert tussen de 8 en 11.7 µm. De striae (14-16 str./10 µm) zijn 
parallel tot zwak radiaal. De punctering (29-32 lineolae/10 µm) is zwak zichtbaar. Omdat de alveoli 
gedeeltelijk gesloten zijn, is een zwakke longitudinale band zichtbaar. De raphe is licht gebogen. Het 
axiale gebied is zeer smal. Het centraalveld is klein, rond tot ovaal en enigszins asymmetrisch. 

Navicula jakovljevicii is een opvallende soort met kenmerken van de genera Navicula (sensu 
stricto), Caloneis en Rhoiconeis. Met name door de zwakke longitudinale band ligt een vergissing met 
het genus Caloneis voor de hand. Veel kenmerken van N. jakovljevicii komen ook overeen met die van 
het genus Rhoiconeis. Alleen is Rhoiconeis van de gordelzijde gebogen als Achnanthes. Reichard 
(1992) stelt dan ook dat N. jakovljevicii vooralsnog bij Navicula ingedeeld moet worden. 

ECOLOGIE 

Navicula jakovljevicii is oorspronkelijk beschreven uit de Balkan (Hustedt, 1945). Hij werd voor het 
eerst buiten de Balkan gemeld door Reichardt (1992). De soort is gevonden in de Zuger See 
(Zwitserland) op stenen oevers en op verschillende locaties in Frankrijk (Coste & Ector, 2000). Al 
deze vindplaatsen betreffen gebufferde, calciumrijke wateren, maar van uiteenlopende voedselrijkdom 
(oligo- tot eutroof).  
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Afbeelding 1. Lichtmicroscopische opnames van twee verschillende schalen (linker twee en rechter 
twee) van Navicula jakovljevicii. Foto: G. Verweij. 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Navicula antverpiensis Van de Vijver et Lange-Bertalot 2009, een nieuwe 
diatomeeënsoort uit Vlaanderen 

Bart Van de Vijver 

Nationale Plantentuin van België, Departement Bryophyta & Thallophyta, Domein van Bouchout, 
1860 Meise, België; vandevijver@br.fgov.be

INTRODUCTIE 
Tijdens de analyse van diatomeeënmonsters in het kader van een waterkwaliteitsonderzoek in de 
provincie Antwerpen (België), werd in 1994 een opmerkelijke Navicula-soort ontdekt in een monster 
uit de Kleine Nete, een klein riviertje in de buurt van Grobbendonk (provincie Antwerpen). 
Aanvankelijk werden de schaaltjes geïdentificeerd en gerapporteerd als Navicula veneta Kütz.. Enkele 
jaren later werd het monster opnieuw onderzocht waarbij de oorspronkelijke identificatie van Navicula 
veneta werd tegengesproken. Meer nog, gedetailleerd morfologisch en taxonomisch onderzoek wees 
uit dat het ging om een nieuwe soort die de naam Navicula antverpiensis Van de Vijver & Lange-Bert. 
kreeg. De soort werd volgens de Internationale Botanische Code gepubliceerd in 2009 (Van de Vijver 
& Lange-Bertalot 2009). 

BESCHRIJVING 

De schaaltjes zijn typisch lineair hoewel zeer sporadisch ook lineair-elliptisch-lanceolate schaaltjes 
gevonden vonden. De uiteinden van de schaaltjes versmallen abrupt maar zijn nooit uitgetrokken en 
eindigen tamelijk stomp. De lengte van de schaaltjes bedraagt 25-31 µm terwijl de breedte schommelt 
tussen 5 en 5,5 µm. De raphe is recht waarbij de centrale raphe uiteinden duidelijk ver van elkaar 
gelegen zijn. Het axiale gebied is zeer smal en verbreedt nauwelijks naar het centraalveld toe. Het 
centraalveld vormt een vrij duidelijke, vlindervormige open zone die aan de randen begrensd wordt 
door enkele verkorte striae. De striae (13,5-15 in 10 µm) zijn redelijk sterk radiaal maar worden 
geleidelijk parallel. In sommige gevallen convergeren de striae bij de uiteinden van de schaaltjes. De 
lineolae zijn niet te zien (ca. 40 in 10 µm). 

GELIJKENDE SOORTEN 

Navicula antverpiensis kan eigenlijk met weinig soorten verward worden. Navicula veneta heeft een 
duidelijk andere vorm met typisch twee verkorte striae in het centraalveld. Bovendien heeft de soort 
duidelijk uitgetrokken, rostrate uiteinden die afwezig zijn bij N. antverpiensis. Een andere soort die 
kan verward worden met de nieuwe soort, werd tot nu toe nog niet in Europa aangetroffen. Het gaat 
om Navicula jacobii Manguin in Bourrelly & Manguin (1952) die een veel lager aantal lineolae heeft 
in 10 µm (25 i.p.v. 40) met duidelijke radiale striae terwijl de striae bij N. antverpiensis slechts lichtjes 
radiaal en parallel tot zelfs convergent zijn. De meest gelijkende soort is evenwel Navicula cariocincta 
Lange-Bert. (Lange-Bertalot 2001). Deze laatste is echter groter (30-50 µm vs. 25-31 µm) en heeft een 
typisch lineair-elliptisch-lanceolaat omtrek terwijl N. antverpiensis duidelijk een lineaire vorm heeft. 
Tenslotte hebben beide soorten ook een totaal verschillend striae-patroon. Navicula antverpiensis heeft 
een groter aantal striae in 10 µm (13-15 vs. 10-12 bij N. cariocincta). Deze laatste heeft ook typisch 
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overal duidelijk radiale striae zonder de parallelle striae die bij N. antverpiensis aangetroffen worden 
nabij de uiteinden van de schaaltjes. 

Afbeelding 1. Lichtmicroscopische opnames van de type populatie van 
Navicula antverpiensis. Foto’s: B. Van de Vijver uit Van de Vijver & 
Lange-Bertalot (2009). 

ECOLOGIE 

Tot nu toe werd Navicula antverpiensis aangetroffen op twee plaatsen. De grootste populatie werd 
gevonden in de type localiteit in Grobbendonk. De Kleine Nete, nochtans een vrij oligo- tot mesotrofe 
rivier in het grootste gedeelte van haar loop, heeft hier een uitgesproken eutroof karakter door de 
samenvloeiing met de zwaar vervuilde Aa, enkele kilometer stroomopwaarts het monsterpunt. De 
rivier is verder beta-mesosaproob met een bijna neutrale pH en een hoge geleidbaarheid (± 500 
µS/cm). De diatomeeënflora in het monster werd gedomineerd door Gomphonema parvulum Kütz., 
Navicula lanceolata (C.Agardh) Ehrenb., Navicula gregaria Donkin, Sellaphora seminulum (Grunow) 
D.G.Mann en Navicula lundii E.Reichardt. Recent werd de soort ook aangetroffen in een klein riviertje 
in Zweden (I.Sundberg, pers. comm.). Het is echter best mogelijk dat deze soort vaak met andere werd 
verward en daardoor onopgemerkt bleef in de Lage Landen. 
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Diatomededelingen 34, 2010 

Diatomeeën en kunst: keramist Riet Bakker 

door Holger Cremer (redacteur Diatomededeligen) 

Ruim twee jaar geleden kwam beeldend kunstenaar/keramist 
Riet Bakker via een oude tekening van Ernst Haeckel op het 
spoor van diatomeeën. Zoekend op internet ontdekte zij de 
NVKD-website. Met o.a. de link naar de foto's uit de Algae 
Image Database raakte zij zeer gefascineerd in het haast 
oneindig aantal variaties aan verschijningsvormen. 

De vloeiende symmetrische contouren, intrigerende patronen 
van openingen passen in de natuurlijk abstracte beeldtaal die 
eigen is aan haar werk. Het silhouet is voor haar heel belangrijk. 
Het keramisch object volgt hier de contour van de diatomee op 
de gekozen foto. 

Riet Bakker in haar atelier 

Vanuit een vrijere interpretatie buigt en kneedt zij zachte platen klei tot 'n symmetrische ruimtelijke 
vorm met vloeiend golvende lijnen en vlakken. De doorsnede volgt de gekozen diatomee, maar details 
vloeien voort uit de zo ontstane vorm en hoeven niet overeen te komen. Met diverse lagen korrelige, 
kralende en krimpende glazuren brengt zij het oppervlak tot leven. Vanuit haar achtergrond als arts 
voegt de wetenschappelijke kant van de diatomee toe aan haar fascinatie. 

Haar inspiratie zijn vormen uit de natuur, aspecten van het menselijk lichaam, organische 
architectuur en stofuitdrukkingen als die van satijn, schors, zand en regendruppels. Zij maakt zowel 
autonome objecten uit versneden platen klei als kleine series van gegoten vormen. 

Riet Bakker woont en werkt in het kleine dorp Cornwerd vlakbij de afsluitdijk in Friesland. Zij 
studeerde geneeskunde en praktiseerde vele jaren. Werken met klei ontwikkelde zich daarnaast al 
gauw van hobby tot passie. In 1985 koos zij voor een professioneel eigen atelier, ging aanvankelijk als 
arts in deeltijd verder en is nu fulltime keramist. Basisscholing in draaien en handbouwen leerde zij in 
de eerste vijf jaren in ateliers van ervaren keramisten. Daarna volgde hard werken, experimenteren en 
duizenden glazuurproeven in eigen atelier. Zij debuteerde in 1990 bij galerie Casus in Purmerend en 
exposeert sindsdien met regelmaat in binnen- en buitenland. 

Meer weten over deze unieke kunst? Kijk dan op www.rietbakker-ceramics.nl. De diatomeeën 
keramieken zijn ook te zien op een tentoonstelling in Voorburg van 4 december 2010 tot 5 januari 
2011 (zie uitnodiging hieronder). 
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Voorbeelden van Riet Bakker’s keramieke kunstwerken. 

 52



 53



 

 54



Diatomededelingen 34, 2010 

Nieuw binnengekomen in de bibliotheek van de NVKD 

samengesteld door Christine Cocquyt (redactrice Diatomededelingen) 

Met dank aan de leden die hun overdrukjes deponeerden in de bibliotheek van de NVKD en aan 
Herman van Dam voor enkele schenkingen. Onze bijzondere dank gaat uit naar Gert van Ee die ervoor 
zorgde dat de bibliotheek meer dan verdubbelde; gezien de omvang worden de geschonken 
overdrukjes in verschillende Diatomededelingen opgenomen, waarvan dit de tweede bijdrage is (een 
eerste bijdrage verscheen reeds in Diatomededelingen 32). 

ANONYMUS, 1980. Compte rendu du premier colloque de l’association des diatomistes de langue 
française. Cryptogamie, Algologie 1(1) : 67-74. 

ANDO, K., 1979. Moss diatoms in Japan. Jap. J. Phycol. 27: 153-159.  
ANDO, K., 1981. Moss diatoms in Japan. Jap. J. Phycol. 29: 201-207. 
ANONYMUS, 1973. Natuurbouw op de drooggevallen gronden in het Grevelingenmeer. 

Driemaandelijks Bericht Deltawerken 63, februari: 115-123. 
ANONYMUS, 1975. De bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater. Indiciatief 

meerjarenprogramma 1975-1979. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Staatsuitgeverij ’s-
Gravenhage, hoofdstuk 4, 5 & 6: 31-51. 

ANONYMUS, 1975. Waterzuivering. Milieublad Stichting Natuur en Milieu, Amsterdam 2(1): 4-9.  
ARCHIBALD, R.E.M., 1966. Some new and rare Nitzschiae (Diatomaceae) from the Vaal Dam 

catchment area (South Africa). Portugaliae Acta Biologica 8(1-4): 277-238. 
ARCHIBALD, R.E.M., 1966. Some new and rare diatoms from South Africa. Nova Hedwigia, beiheft 21: 

253-269 + 2 pl. 

BAHLS, L., 1973. Diatom community response to primary wastewater effluent. Journal of the Water 
Pollution Control Federation 45: 134-144. 

BAILLEUX, E. & J. PLANCKE, 1978. The structure of Amphiprora alata Kütz. As revealed by the 
stereoscanning electron microscope. Microscopy 33: 2934-268.  

BARBER, H.G. & J.R. CARTER, 1978. Pinnularia carminata n. sp. Microscopy 33: 305-307.  
BATTERBEE, R.W., 1979. Diatoms in lake sediments. In: Berglund, B.E. (ed.), Palaeo-hydrological 

changes in the temperate zone in the last 15 000 years. Subproject B: lake and environments II, 
specific methods: 177-193. 

BEAVER, J., 1981. Apparent ecological characteristics of some common freshwater diatoms. Plankton 
taxonomy Unit, Limnology and taxonomy section, Minister of the environment, Rexdale, Ontario: 
512 pp. 

BEEKMAN, W. & M. DIRKS, 1975. Epifytische diatomeeën in Waterland  - een oekologische studie. 
Deel I. Interne rapporten van het Hugo de Vries-laboratium, Universiteit van Amsterdam 19: 1-
102. 

BEEKMAN, W. & M. DIRKS, 1975. Epifytische diatomeeën in Waterland  - een ecologische studie. Deel 
II. Interne rapporten van het Hugo de Vries-laboratium, Universiteit van Amsterdam 19: 102-142 + 
31 bijlages. 

BELCHER, H., 1978. A miniature battery-operated centrifuge. Microscopy 33: 293-305.  
BELCHER, J.H. & E.M.F. SWALE, 1978. Species of Thalassiosira (diatoms, Bacillariophyceae) in the 

plankton of English rivers. Br. Phycol. J. 12: 291-297. 
BERG, Å, 1951. Eine Diatomeengemeinschaft an der schwedischen Ostküste. Eine ökologische Studie. 

Arkiv för Botanik 2(1): 1-39+4 pl. 
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BLAAUW, A.H., 1917. Over flora, bodem en historie van het Meertje van Rockanje. Verhandelingen 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie) 19, 3: 107 pp+ 23 pl. 

BLOK, E., 1967. Fysische, chemische en biologische waarnemingen in de Sloterplas. Documentatie-
rapporten, afdeling sportvisserij en beroepsbinnenvisserij Utrecht 6: 15 pp + 4 bijlagen.  

BOCK, W., 1963. Fdiatomeen extrem trockener Standorte. Nova Hedwigia 5: 199-254 + 3 pl. 
BOERS, P.C.M. & L. VAN LIERE, 1985. Het vrijkomen van fosfor uit onderwaterbodems: een vergelijk 

van verschillende bodemtypen. In: van den Bergen V.W.J., M.A.T. Kerkhoff & R.C.C. Wegman 
(eds), Proceedings van het Symposium Onderwaterbodems, rol en lot, Rotterdam 28-29 mei: 92-
100. 

BUDDE, H., 1934. Algenuntersuchungen in westfälischen Mooren, insbes. Algensoziologischer Art. 
Abhandlungen aus sem westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde 5: 3-48. 

CAMBURN, K.E., R.L. LOWE & D.L. STONEBURNER, 1978. The haptobenthic diatom flora of Long 
Branch Creek, South Carolina. Nova Hedwigia 30: 149-239. 

CARTER, J.R., 1960. Diatom notes: Some minute forms of the genus Navicula. The microscope 12(11): 
283-289. 

CARTER, J.R., 1960. Diatom notes: The genus Achnanthes as it occurs in British fresh waters. The 
microscope 12(12): 320-326. 

CARTER, J.R., 1961. Diatom notes: The genus Achnanthes as it occurs in British fresh waters. The 
microscope 13(1): 15-22. 

CARTER, J.R., 1961. Diatom notes: The genus Achnanthes as it occurs in British fresh waters. The 
microscope 13(2): 37-45. 

CHOLNOKY, B.J., 1957. Beiträge zur Kenntnis der Südafrikanischer Diatomeenflora. Portugaliae Acta 
Biologica, ser. B, 6: 53-88 + 5 pl. 

CHOLNOKY, B.J., 1959. Neue und seltene Diatomeen aus Afrika. IV. Diatomeen aus er Kaap-Provinz. 
Österreichischen botanischen Zeitschrift 106: 1-69. 

CHOLNOKY, B.J., 1959. Beitrag zu den Diatomeenassoziationen des Sumpfes Olifantsvlei südwestlich 
Johannesburg. Ber. deutsch. bot. Gesellsch. 71: 177-187. 

CHOLNOKY, B.J., 1960. Beiträge zur Kenntnis der Ökologie der Diatomeen in dem Swartkops-Bache 
nahe Port Alizabeth (Südost-Kaapland). Hydrobiologia 16: 229-287. 

CHOLNOKY, B.J., 1960. The relationship between algae and the chemistry of natural waters. C.S.I.R 
reprint R.W. 129: 215-225. 

CLEVE, P.T., 1881. On some new and little known diatoms. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens 
Handlingar 18(5): 1-28 + 6 plates. 

CLEVE-EULER, A., 1939. Bacillariaceen-Assoziationen im nördlichsten Finnland. Acta Societatis 
Scientiarum Fennicae serie B, 2(3): 1-41. 

CLEVERINGA, P.T. MEIJER & H. DE WOLF, 1994. Pieter Harting (1812-1885) arts en geoloog. 
Grondboor en Hamer 6: 117-121. 

COETZER, G.C., D.F. TOERIEN & F.R. SCHOEMAN, 1977. Silica, nitrogen and phosphorus requirements 
of some Southern African diatoms. J. Limnol. Soc. sth. Afr. 3(1): 27-31.  

COLIJN, F. & H. NIENHUIS, 1978. The intertidal microphytobenthos of the “Hohe Weg” shallows in the 
German Wadden Sea. In: Forschungstelle für Insel- und Küstenschutz. Jahresbericht 1977, 29: 149-
174 + 10 pl. 

COLIJN, F. & K.S. DIJKEMA, 1981. Species composition of benthic diatoms and distribution of 
chlorophyll a on an intertidal flat in the Dutch Wadden Sea. Marine Ecology 4: 9-21.  

COX, E., 1979. Taxonomic studies on the diatom genus Navicula Bory: the typification of the genus. 
Bacillaria 2: 137-153. 

CREMER, H. & H. KOOLMEES, 2010. Common diatoms (Centrales and Fragilariaceae, Bacillariophyta) 
of modern and fossil freshwater environments in the Netherlands. Nova Hedwigia 90: 343-381 and 
91: 265-277. 
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CREMER, H., F.P.M. BUNNIK, T.H. DONDERS, M. KOOLEN-EEKHOUT, H.H. KOOLMEES, E. LAVOOI & 
W.Z. HOEK, 2010. River flooding and landscape changes impact ecological conditions in a scour 
hole in the Rhine-Meuse Delta, The Netherlands. Journal of Paleolimnology 44: 789-801. 
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samengesteld door Holger Cremer (redacteur Diatomededelingen) 

Handboek Hydrobiologie. Biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van 
Nederlandse zoete en brake oppervlaktewateren 
R. Bijkerk (redactie) 
STOWA rapport 2010-28 
2010, ISBN 978-905773-490-8, STOWA, Amersfoort 
Geciteerd uit ‘Ten geleide’: Het voor u liggende Handboek Hydrobiologie kent een lange ontstaansgeschiedenis. Al 
decennia lang vindt er biologische bemonstering plaats van oppervlaktewateren. Ondanks dat er een aantal malen een 
poging tot standaardisatie is ondernomen lopen de gehanteerde methoden uiteen. Dat kan leiden tot verschillen in 
ecologische classificatie, zonder dat die overeen komen met de erbij horende verschillen in ecologische toestand. De 
invoering van de Kaderrichtlijn Water, met de daaraan gekoppelde rapportageverplichting, is voor de STOWA een extra 
stimulans geweest de standaardisatie van meet- en bemonsteringsmethodieken opnieuw ter hand te nemen. De 
bemonsteringsstrategieën bij de Kaderrichtlijn Water zijn vastgelegd in de Leidraad Monitoring. Deze Leidraad is echter 
onvoldoende gedetailleerd om te kunnen dienen als bemonsteringsvoorschrift. Door de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer 
(WEW), het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Rijkswaterstaat Waterdienst en STOWA is daarom het initiatief 
genomen om voor de door de KRW onderscheiden “kwaliteitselementen” een bemonsteringsvoorschrift op te nemen. Door 
mensen met veel praktijkervaring zijn op basis van de KRW-vereisten en op basis van reeds ingeburgerde methoden en 
technieken voorschriften opgesteld. Door de redactie zijn die omgezet in de vorm waarin ze nu in het Handboek 
Hydrobiologie zijn opgenomen. In de meeste gevallen bestaat een hoofdstuk uit een toelichtende tekst, gevolgd door het 
voorschrift zelf, dat is vormgegeven volgens het stramien van een NEN-voorschrift. Daarnaast zijn begeleidende 
hoofdstukken opgenomen over werken in het veld, werken in het laboratorium, de analyse en presentatie van gegevens en 
dergelijke. Bij de totstandkoming van het Handboek is nauw contact onderhouden met het Cluster Monitoring, Rapportage 
en Evaluatie van het Nationaal Wateroverleg. Het Nationaal Wateroverleg is het bestuurlijke orgaan dat toeziet op het juist 
uitvoeren van de KRW. In een aantal beleidsdocumenten, waaronder het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 
(BKMW), is reeds naar dit Handboek Hydrobiologie verwezen. Het werken volgens de voorschriften uit dit Handboek is 
daarmee niet vrijblijvend. 

De Nederlandse biodiversiteit 
J. Noordijk, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, A.J. van Loon (redactie) 
Nederlandse Fauna, deel 10 
2010, ISBN 978-905011-351-9, KNNV Uitgeverij, Zeist 
Het boek De Nederlandse Biodiversiteit geeft een actueel overzicht van de Nederlandse planten, dieren, schimmels en 
eencelligen. In totaal worden 204 groepen behandeld, van oogdiertjes tot korstmossen en van varens tot zoogdieren. Van 
elke groep wordt basale informatie gegeven: aantal soorten in Nederland en de wereld, uiterlijk, biologie, relatie met de 
mens en determinatiewerken. Talrijke kleurenfoto's illustreren de enorme diversiteit aan vormen en voor sommige groepen 
is een diversiteitskaartje of trenddiagram opgenomen. Naast de groepsbesprekingen zijn er hoofdstukken over het begrip 
biodiversiteit, onderzoek, beheer en beleid. Ruim 100 specialisten, afkomstig uit de Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties (elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten), natuurhistorische musea en onderzoekinstellingen, hebben 
aan het boek meegewerkt. Een onmisbare bron van informatie voor iedereen die zich beroepsmatig of in de vrije tijd bezig 
houdt met de Nederlandse planten- en dierenwereld. 

Diatoms of North America 
C. Zimmermann, M. Poulin, R. Peinitz 
Iconographia Diatomologica, Volume 21 
2010, ISBN 978-906166-83-4, A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell 
This monograph presents the fossil diatom remains collected from a forest - tundra deposit discovered in 2001 on Bylot 
Island (72-74N, 60 - 80W), just north of Baffin Island (Nunavut, Canadian High Arctic). Located more than 2000 km north 
of the present - day northern treeline, the sediments associated with this fossil forest have been tentatively dated at ca. 2 - 
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2.5 Ma BP corresponding to the late Pliocene - early Pleistocene period. Several late Tertiary and early Pleistocene fossil 
beds in North American arctic regions have yielded abundant well - preserved remains of plants and animals, documenting 
the past existence of coniferous forests at high latitudes. However, the diatom assemblages of these sites have not been 
documented until the present and our knowledge of the late Pliocene - early Pleisocene siliceous algal flora remains scarce. 
Nine out of a total of 30 analyzed samples contained enough diatom frustules for paleoenvironmental interpretations. These 
samples originated from three different outcrops within an organic - rich layer assigned to the late Pliocene, representing 
different stages of wetland (peatland) development within a forested catchment. A total of 218 diatom taxa in 52 genera 
were recorded and documented on 97 plates with light (LM) and scanning electron microscope (SEM) photomicrographs. 
The fossil diatom flora was dominated by pennate forms belonging to the genera Cymbella sensu lato, Eunotia, Fragilaria 
sensu lato, Navicula sensu lato and Pinnularia. Less than 2% belonged to centric diatoms, represented by Ellerbeckia 
arenaria and taxa of the genus Aulacoseira. This monograph complements information on taxonomy, ecology and 
distribution of North American diatoms, gathered within the series 'Diatoms of North America'. 

Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. 
Part III. Stephanodiscaceae A. Cyclotella, Tertiarius, Discostella 
V. Houk, R. Klee, H. Tanaka 
Fottea, Volume 10 (Supplement) 
2010, ISSN 1802-5439, Czech Phycological Society, Praha 
Many of the taxa presented in the Atlas originated from personal gathering or collections and from known world diatom 
collections, often are types. The common recent taxa and their morphological variability is shown in LM as well in SEM. 
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, the taxa converted into general used old 
names. To clean possible taxonomic or nomenclatoric confusion, several new combinations are suggested, including one 
new species. 

Papers on diatoms dedicated to Kurt Krammer on the 85th anniversary of his birthday 
A. Witkowski, A.Z. Wojtal, J.J. Wójcicki 
Polish Botanical Journal, Volume 55/1-2 
2010, ISSN 1641-8180, Polish Academy of Sciences, Kraków 

‘Diatom Taxonomy in the 21st Century’ in honour of Henri Van Heurck (1838–1909) 
B. Van de Vijver 
Plant Ecology and Evolution, Volume 143/3 
2010, ISSN 2032-3913, National Botanic Garden of Belgium, Meise 

Diatom assemblages from Sphagnum Bogs of the world. Part I. Nur Bog in northern Mongolia 
M.S. Kulikovskiy, H. Lange-Bertalot, A. Witkowski, N.I. Dorofeyuk, S.I. Genkal 
Bibliotheca Diatomologica, Volume 55 
2010, ISSN 1436-7270, J. Cramer, Berlin 

Phytoplankton of Andean lakes in northern South America (Colombia) 
J.C. Donato Rondon 
Diatom Monographs, Volume 11 
2010, ISBN 978-3-906166-82-7, A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell 
On the basis of geographic and geological differences, rates of precipitation, and given the lack of basic data on the aquatic 
ecology, the structure and dynamics of the phytoplankton of the high mountain lakes of the Andean cordilleras, the present 
study develops limnological aspects of the paramo lakes of Colombia taking the following research problems into account: 
Are there differences in phytoplankton composition of the lakes of the humid tropical Andes? What relationships are there 
between the phytoplankton structure and the physical and chemical aspects of the paramo lakes of Colombia? Do the 
periods of precipitation confer a sufficient seasonal variation on the physical and chemical variables of the lake to lead to a 
seasonal change in phytoplankton? What are the main features of the relation between the biochemical processes in the 
lakes and the change of phytoplankton species? This study is the result of a joint effort by numerous institutions and 
individuals. It arose in response to the need, in principle, to know about and understand processes that take place within 
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paramo lakes, such as productivity, biomass, trophy state, nutrient cycle, and variables integrated into climatic and 
biochemical change of the lacustrine system. The high mountain aquatic ecosystems that are the subject of this study lie far 
from the centers that generate science and technology and also represent forgotten areas that are depressed by unequal 
actions in the social and economic field. Consequently, comparing and contrasting the basic ecological characteristics of 20 
paramo lakes of the Colombian cordilleras, although it was not an easy task, was a gratifying one. The fact of traveling 
throughout most of the paramos of the country motivated this study and even more keeping in mind that a high percentage 
of the scientific efforts are currently concentrated in the Andean zone. 

Application of diatom biofacies in reconstructing the evolution of sedimentary basins. records 
from the southern Baltic sea differentiated by the extent of the Holocene marine transgressions 
and human impact 
M. Witak 
Diatom Monographs, Volume 12 
2010, ISBN 978-3-906166-87-2, A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell 
This monograph presents results of diatom analyses of seven sediment cores taken from various depths of the Gulf of 
Gdansk between the Hel Peninsula and the coast of Gdansk and Gdynia. A further eight cores were drilled in the northern, 
southern and central part of the Vistula Lagoon. The present investigation enabled the determination of: the differentiation 
of diatom assemblage zones based on floristic spectra and ecological groupings; the correlation of palaeoecological units 
with reference to the following stages: Mastogloia Sea, Littorina Sea, Post - Littorina Sea including the last environmental 
changes linked to anthropogenic factor; the description of defined diatom biofacies, based on statistical analyses; the 
reconstruction of spatial and temporal development of both basins, with the emphasis on the role of inflows of sea and 
riverine waters. 

The diatoms. Applications for the environmental and earth sciences. 2  revised edition.  nd

J.P. Smol, E.F. Stoermer 
2010, ISBN 978-3-906166-87-2, Cambridge University Press, Cambridge,  
This much revised and expanded edition provides a valuable and detailed summary of the many uses of diatoms in a wide 
range of applications in the environmental and earth sciences. Particular emphasis is placed on the use of diatoms in 
analysing ecological problems related to climate change, acidification, eutrophication, and other pollution issues. The 
chapters are divided into sections for easy reference, with separate sections covering indicators in different aquatic 
environments. A final section explores diatom use in other fields of study such as forensics, oil and gas exploration, 
nanotechnology, and archaeology. Sixteen new chapters have been added since the first edition, including introductory 
chapters on diatom biology and the numerical approaches used by diatomists. The extensive glossary has also been 
expanded and now includes over 1,000 detailed entries, which will help non-specialists to use the book effectively. 
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Congressen 

samengesteld door Holger Cremer (redacteur Diatomededelingen) 

NVKD STUDIEDAG 12-14 MEI 2011 
In 2011 vindt de jaarlijkse vergadering van de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten in 
Nederland plaats in Lelystad. Frans Kouwets van de waterdienst is deze keer onze gastheer. De data 
zijn 12, 13 en 14 mei. Zoals dit jaar in Aalst is er weer een taxonomische cursusdag (donderdag 12 
mei), een lezingendag (vrijdag 13 mei) en een excursie (zaterdag 14 mei). 

De bijeenkomst wordt gehouden bij de Waterdienst in het Smedinghuis in Lelystad, 
Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad. Het exacte programma wordt op tijd bekend gemaakt. 
Informatie is verkrijgbaar bij Frans Kouwets (Frans.kouwets@rws.nl) 

INTERNATIONALE CONFERENTIES 

Februari 2010 
Biosystematics, Berlin, 21.-27.2.2011 (www.biosyst-berlin-2011.de) 

Maart 2011 
5th Central European Diatom Meeting, Sczcezin, Poland, 24.-27.3.2011 
(informatie via http://www.us.szc.pl/main.php/5cedm) 

Juni 2011 
1st International Conference on “The Molecular Life of Diatoms”, Atlanta, U.S.A., 5.-10.6.2011 
(informatie via http://www.lifeofdiatoms.org) 

Juli 2011 
3rd Polar Marine Diatom Taxonomy and Ecology Workshop, Macquarie University, Sydney, 
4.-8.7.2011 (http://www.climatefutures.mq.edu.au/events/workshops/diatom_workshop/index.htm) 

September 2011 
21st North American Diatom Symposium, Flathead Lake Biological Station, Yellow Bay, 14.-18.9.2011 
(www.northamericandiatomsymposium.org) 
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Auteursinstructies Diatomededelingen 

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

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

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

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

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

Literatuur 
Tijdschrift 
Cremer, H., Bunnik, F.P.M., Donders, T.H., Hoek, W.Z., Koolen-Eekhout, M., Koolmees, H.H., 
Lavooi, E. 1994. River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole 
lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Journal of Paleolimnology 44: 789-801. 
Boek 
Round, F.E., R.M. Crawford & D.G. Mann, 1990. The diatoms. Biology and morphology of the 
genera. Cambridge University Press, Cambridge, 747 pp. 
Rapport 
Van Dam, H., 2009. Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier: trendanalyse 
hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007. Rapport 708. Herman van Dam, Adviseur 
Water en Natuur, Amsterdam. 253 p. 

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

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