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NVKD Jaaroverzicht 2006 
 

Gert Van Ee 
 

 
In 2006 bestond de NVKD precies 20 jaar. Dit is gevierd met een bijzondere bijeenkomst in Meise 

in de Nationale Plantentuin in Belgie. De organisatie was in handen van Bart Van de Vijver, onze 
voorzitter en Christine Cocquyt. Voor deze gelegenheid waren er verschillende buitenlandse gasten 
uitgenodigd: Jean Prygiel uit Frankrijk, Luc Ector uit Luxemburg, Regine Jahn uit Duitsland, Martin 
Kelly uit UK. Thema was het gebruik van diatomeeën als instrument voor bepaling van de 
waterkwaliteit in Europa, waarbij de Europese Kaderrichtlijn Water centraal stond. Dit was een groot 
succes gezien het grote aantal deelnemers van 45, bijna het dubbele van het gemiddelde van 25. 
 

Op vrijdagavond was er een diner en daarna een overnachting in Grimbergen waarbij het 
gelijknamige bier uitgebreid is beproefd en geproefd. Op de excursie zaterdag 22 april waren 
beduidend minder deelnemers, maar de excursie was leuk en boeiend met een wandeling door het 
Arboretum in Tervuren. 

Op deze bijeenkomst werd een ledenvergadering gehouden en het verslag hiervan kunt u lezen in 
Diatomededelingen nr. 30 (december 2006), dit keer verzorgd door Christine Cocquyt en Holger 
Cremer. Bij die gelegenheid is Gerhard Cadée gevraagd nog een jaar aan te blijven als bestuurslid en is 
aangekondigd dat het bestuur Holger Cremer van TNO in Utrecht zal voordragen als opvolger van 
Gerhard in 2007. Belangrijk punt verder is de samenwerking met de Duitse zustervereniging bij de 
organisatie van een gezamenlijk bijeenkomst in de nabije toekomst. 
 

Diatomededelingen 30 is reeds verschenen in december 2006. Dit is een compliment aan Christine 
Cocquyt voor het vele werk dat zij hiervoor heeft verzet en het doorzettingsvermogen waardoor het 
een bijzonder leuk en interessant nummer is geworden. Holger Cremer moet hierbij ook worden 
vermeld omdat hij heeft gezorgd dat alles werd gedrukt en verspreid via TNO, iets dat ook in de 
toekomst zo zal blijven. 
 

Op 8 december 2006 heeft het bestuur vergaderd in Amsterdam. Verheugend was het te zien dat er 
een aantal nieuwe leden is bijgekomen in 2006. Met slechts 1 opzegging zijn van W. Gieskes wegens 
pensionering zijn we nu met 61 leden en 9 instituutleden een stabiele club. De stichting ALG heeft een 
boek over cyanobacterien het licht doen zien van de hand van Ton Joosten. Hieraan heeft ook de 
NVKD bijgedragen enige jaren geleden door een subsidie, zoals vermeld in het voorwoord. Het 
presentexemplaar van de NVKD is overhandigd aan de bibliotheek van de NVKD, die wordt beheerd 
door Christine Cocquyt. 

Verdere onderwerpen waren de bijeenkomst van vandaag in Amsterdam, de website 
(www.diatom.nl) de samenwerking met de duitstalige diatomisten om in 2009 een gezamenlijke 
bijeenkomst te houden, en de nieuwe microscoop waarvan u allen zojuist getuige bent geweest en ook 
straks nog even naar kunt kijken. 
 

Dit jaar gelukkig ook evenals vorig jaar geen overlijdensberichten van leden of ex-leden. Wel een 
aantal opzeggingen (W. Gieskes, pensioen), maar ook nieuwe leden en instituten: Anna Besse-
Lototskaya (Alterra), R. Iserentant (Univ. Leuven), B. Schaub (Rijnland), Peter de Batist (B), A. van 
Essen (NL), VMM en sinds zeer recent Koeman en Bijkerk. 
 

In totaal groeien we van 55 naar 61 leden en van 7 naar 9 instituutleden. Een mooi resultaat. 
 
Datum: 8 juni 2007. 
Gert van Ee, secretaris. 
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Verslag ledenvergadering NVKD 8 juni 2007 te Amsterdam, Waternet 

 
Gert Van Ee 

 
 

1. Opening door de voorzitter Bart Van de Vijver, vaststellen agenda, mededelingen. 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
2. Verslag ledenvergadering 21 april 2006 te Meise, België.   
 
Verschenen in Diatomededelingen 30:5-6. Geen opmerkingen. 
 
 
3. Kort jaaroverzicht 2006 (secretaris). 
 
Gert leest een kort jaaroverzicht voor; dit wordt in Diatomededelingen 31 geplaatst. 
 
 
4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2006 en begroting 2007 (penningmeester, P. Vos). 
 
Peter Vos verklaart dat er 5600 euro in kas is, waarmee het vermogen iets is achteruit gegaan t.o.v. 
2006. Er is geen contributieverhoging noodzakelijk dankzij het feit dat de kosten heel laag blijven 
doordat we gebruik kunnen blijven maken van de (meestal gratis) medewerking van instituten zoals 
TNO voor post, Diatomededelingen en de gastvrijheid van onderzoeksinstituten of overheden voor  
studiedagen. Wel valt het lage aantal instituten op dat lid is; de leden wordt gevraagd om hun eigen 
werkgever lid te maken. Dit kan door de secretaris of penningmeester een briefje of mailtje te sturen 
en daarmee wordt de clubkas aanzienlijk gezonder. 
 
 
5. Verslag kascommissie Adrienne Mertens en Ronald Bijkerk over 2006 en verkiezing nieuw lid van 
de kascommissie (Adrienne Mertens treedt af, Ronald Bijkerk blijft nog één jaar aan). Op de 
vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
 
De kascommissie keurt de boeken goed en vraagt de vergadering de penningmeester onder algemene 
dank te dechargeren voor het uitgevoerde werk. Nieuw lid van de kascommissie is Jos Sinkeldam. De 
kascommissie bestaat voor 2007-2008 uit Ronald Bijkerk en Jos Sinkeldam. 
 
 
6. Web-site NVKD. 
 
Bert Pex doet wederom zeer goed werk als webmaster. Advies aan alle leden: bezoek de website 
regelmatig. Hierop is voortdurend van alles te zien.  www.diatom.nl  
 
 
7. Verkiezing bestuurslid. Gerhard Cadée treedt af en heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. 
Het bestuur draagt Holger Cremer voor als opvolger van Gerhard in het bestuur. Tegenkandidaten 
kunnen zich tot uiterlijk 8 juni melden bij de secretaris of voorzitter van de NVKD. 
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Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Holger Cremer wordt met algemene stemmen van de 
aanwezige leden opgenomen in het bestuur als algemeen bestuurslid. Gerhard Cadée wordt benoemd 
tot zijn grote verrassing tot erelid van de NVKD. Hij krijgt hierbij een zilveren speld uitgereikt (figuur 
p. 7) in de vorm van het logo van de NVKD, vervaardigd door een Haarlemse kunstenaar/zilversmid 
Frans Meijer. 
 
 
8. DDT in 2009 in Nederland. Samenwerking met de organisatie van de DDT: hoe en hoe ver?  
 
In 2009 hebben de duitstalige diatomisten aangekondigd een internationale bijeenkomst in Nederland, 
in Utrecht, te willen houden. TNO (H. Cremer) en de RUU (Prof. A. Lotter) zijn bij de organisatie 
betrokken. De NVKD is gevraagd om ondersteuning te bieden, in het bijzonder bij het organiseren van 
de excursies. De planning is om in het vroege voorjaar van 2009 (eind maart-begin april) een lang 
weekend (donderdagavond-zondagmiddag) te organiseren. Mogelijk worden ook enkele leden 
gevraagd hiervoor hun contacten en/of kennis in te zetten, maar t.z.t. hoort u hier meer over (let ook 
op onze website www.diatom.nl ). 
 
 
9. De nieuwe taxonlijst diatomeeën van het RIZA.  
 
De lijst is gereeden zal beschikbaar zijn op de domus site http://www.ecosys.nl/default_dom.htm .  
 
 
10. Rondvraag. 
 
Herman van Dam merkt de volgende zaken op: 
- KRW maatlat is herien en voor stromende wateren beschikbaar. 
- het rapport hierover komt bij de WUR op de website. 
- Herman zal de link doorgeven aan Bert Pex en deze zal hem via de website bekend maken. 
 
 
11. Sluiting. 
 
 
Gert van Ee, secretaris 
Augustus 2007.  
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Verslag van de bijeenkomst van de NVKD op 8 juni 2007 te Amsterdam 

 
Christine Cocquyt & Gert van Ee 

 
Dit jaar was de NVKD voor haar jaarlijkse bijeenkomst te gast bij Waternet in Amsterdam, met 

gastheer Drs. Bart Specken. Zoals de laatste jaren gebruikelijk geworden is bij onze vereniging werd 
het een thematsche studiedag: ‘Diatomeeënonderzoek in meren’. 

 
Bij de ontvangstkoffie, voor de opening van de studiedag door de voorzitter, Dr. Bart Van de 

Vijver, werden de aanwezigen verrast op een gebakje, aangeboden door Dr. Herman van Dam ter ere 
van Adrienne Mertens. Herman onderstreept hiermee dat Adrienne en hij al ruim 25 jaar samnewerken 
in het diatomeeenonderzoek. 

 
Na een korte inleiding door Drs. Specken over de functie en werking van Waternet, werden er voor 

de lunch twee lezingen gehouden. Drs. Ronald Bijkerk sprak over een langlopend en uitgebreid 
onderzoek naar de ecologische preferenties van diatomeeën in ondiepe plassen en meren in Nederland. 

 
Vervolgens werd door Ing. Bert Pex en Mevr. Fleur van Wely een nieuw type van tabletop-

scanning electronen microscoop voorgesteld. Dit toestel, de Phenom, tracht de brug te vormen tussen 
een klassieke lichtmicroscoop en een SEM waarbij vergroting tot 20.000 x kunnen bereikt worden. Het 
toestel is eenvoudig te bedienen maar blijkt voor hoog-kwaliteits-diatomeeënonderzoek toch enkele 
belangrijke beperkingen te hebben zoals het gebrek aan draai – en tilt-mogelijkheden. 

 
Voor de lunch vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats en werd er stilgestaan bij het afscheid van 

Dr. Gerhard Cadée als bestuurslid. Na zijn pensionering heeft Gerhard besloten ook uit te treden uit het 
bestuur van de NVKD; zijn plaats wordt ingenomen Dr. Holger Cremer. Gerhard werd door het 
bestuur als erelid voor het leven gehuldigd met de overhandiging van een oorkonde, getekend door 
Sven Bellanger, een collega van de Nationale Plantentuin van België, en een zilveren speld van het 
logo van de NVKD, gemaakt door een kunstenaar uit Haarlem. De organisatie van een gezamelijke 
bijeenkomst van de NVKD en de Central European Diatomist groep werd besproken met de leden. 
Deze organisatie ligt in handen van Dr. Holger Cremer en Prof. Dr. Andy Lotter van de Universiteit 
van Utrecht; de NVKD zal een actieve rol spelen bij de uitwerking. 

 
 
 

 
 

De zilveren speld met logo van de NVKD voor het erelid Gerhard Cadée. 
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De oorkonde, opgedragen aan Gerhard Cadée, van de benoeming als erelid van de NVKD. 
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Tijdens de lunchpauze was er uitgebreid de tijd voor het bijwonen van een demonstratie van de 

Phenom microscoop, voor practische tips en voor het stellen van vragen.  
 
Na de lunch stonden er nog 5 lezingen op het programma. Dr. Christine Cocquyt kwam als eerste 

spreker aan de beurt en besprak de diatomeeëncomponent in “CLANIMAE” (Climatic and 
Anthropogenic Impacts on African Ecosystems), een project gefinancieerd door BELSPO (Belgian 
Science Policy) in het kader van duurzaam ontwikkelingsbeleid in België, waar ze momenteel op 
tewerkgesteld is. De volgende spreker, Dr. Herman Van Dam, sprak over de veranderingen in de flora 
in de Friese binnenwateren gedurende de laatste 25 jaar. Na de koffiepauze werden twee paleo-
ecologische onderwerpen behandeld: Dr. Holger Cremer had het over de paleo-ecologie van het 
Ijsselmeer met daaraan gekoppeld de problemen met transferfuncties; Drs. Emiliya Kirilova gaf een 
lezing over Diatoms in Dutch floodplain lakes, een case-studie over twee kleine meertjes in Nederland. 

 
De dag werd afgesloten door Gert van Ee die met een lezing over het Naardermeer een inleiding gaf 

tot de excursie van de volgende dag. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fleur van Wely geeft uitleg over de Phenom. 
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Zaterdag 09 juni 2007 
 
De jaarlijkse excursie vond plaats op het Naardermeer in de buurt van Amsterdam, onder de zeer 

bekwame begeleiding van Ad Bouman, de boswachter van Natuurmonumenten. Dit waterrijk 
moerasgebied met moerassen en kleine en grotere plassen staat bekend om zijn grote aantallen 
broedvogels (o.a. een grote kolonie Purperreigers en Zwarte Sternen) maar ook vanwege de grote 
milieu-problemen die het gebied de laatste decennia hebben geteisterd. De positieve gevolgen voor de 
flora en fauna in het gebied als gevolg van het uitgevoerde ‘Herstelplan Naardermeer’ zijn goed 
merkbaar. In de voorbije jaren werden regelmatig diatomeeënstudies uitgevoerd op het meer en tijdens 
het bezoek (per boot) werden dan ook enkele oude monsterpunten opnieuw bemonsterd. De bedoeling 
is om een ringonderzoek uit te voeren onder de leden van de NVKD om na te gaan welke soorten voor 
identificatieproblemen zorgen. Dergelijke onderzoeken zijn in het verleden meermaals uitgevoerd en 
leveren altijd stof op voor boeiende discussies. Verder zal een lijst met waarnemingen worden 
overgedragen aan de beheerder van het gebied, de heer Gradus Lemmen. 

Na een korte lunch op een terrasje in het nabijgelegen Muiden werd omstreeks 15.30 deze 
interessante bijeenkomst afgesloten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De excursie op het Naardermeer met aan het roer Ad Bouman van Natuurmonumenten. 
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Planktische diatomeeën in Nederlandse plassen en meren 

 
Ronald Bijkerk 

 
 

Koeman en Bijkerk ecologisch onderzoek en advies, Postbus 14, 9750 AA Haren, Nederland 
 
 
INLEIDING 
 

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de planktische diatomeeën in de Nederlandse plassen 
en meren. Hierbij beperk ik me tot de gebufferde plassen, met een alkaliniteit groter dan 1 meq/l. 
Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
1. De verspreiding van soorten in Nederland (landelijke zeldzaamheid, biogeografie).  
2. De abiotische factoren die deze verspreiding zouden kunnen bepalen. 
3. Gemeenschappen (associaties) van planktische diatomeeën. 
4. De toepassing van planktische diatomeeën in de ecologische beoordeling van oppervlaktewater. 
 

In de huidige praktijk van de ecologische beoordeling gebruiken we diatomeeën uit het aangroeisel 
en daaruit doorgaans alleen vertegenwoordigers van de orde Pennales. Een aantal soorten uit deze orde 
vinden we ook met regelmaat in het plankton en heb ik als planktische diatomee beschouwd. 
Voorbeelden zijn Asterionella formosa, Diatoma tenuis en Nitzschia acicularis. Alle soorten uit de 
groep Centrales heb ik als planktisch opgevat. Ook hier is het onderscheid bij sommige soorten niet 
heel scherp te maken, nog los van het feit dat veel centrales tijdens hun leven enige tijd rustend op de 
bodem zullen doorbrengen. De soort Melosira varians kan op de bodem van ondiepe heldere plasjes 
met het blote oog zichtbare wiervegetaties vormen, maar komt natuurlijk ook veel voor in het 
plankton.  
 

Er is een belangrijk verschil tussen het leven van 
diatomeeën in het plankton en dat van diatomeeën in 
het aangroeisel: In het plankton loop je elke dag de 
kans om weg te zakken naar donkere diepten waar 
onvoldoende licht aanwezig is om te blijven groeien. 
Vergeleken met water en blauwalgen hebben 
diatomeeën een hoog soortelijk gewicht en 
sedimenteren daarom relatief gemakkelijk (tabel 1). 
Planktische diatomeeën hebben turbulentie nodig om 
zich te kunnen handhaven in het bovenste deel van de 
waterkolom. Ondanks deze ogenschijnlijke handicap 
doen planktische diatomeeën het als groep toch heel 
aardig in planktongemeenschappen. Dat kunnen we 
afmeten aan hun bijdrage aan het totale biovolume 
van het plankton (figuur 1). In de ondiepe 
laaglandmeren (tot 3 m) kan de biovolumebijdrage 
van planktische diatomeeën variëren van nihil tot 70 à 
80%. Er is een duidelijke periodiciteit in de bijdrage 
met relatief hoge waarden in het vroege voorjaar en 
de late herfst en relatief lage waarden in de zomer. 
Tijdens de voorjaarspiek ligt de bijdrage in de helft 
van de gevallen tussen 10 en 60% en in hartje zomer 
tussen heel weinig en 30%. 

Tabel 1.  Soortelijke massa (S.M.) van enkele 
blauwalgen en planktische diatomeeën (Bron: 
Reynolds 1984 en 2006) en die van water. 

Taxon S.M. in kg/m3

Microcystis aeruginosa 985-1005
Plank tothrix agardhii 985-1085
Stephanodiscus rotula 1078-1140
Cyclotella meneghiniana 1110
Fragilaria ulna  var. acus 1092-1138
Thalassiosira weissflogii 1121
Asterionella formosa 1151-1215
Fragilaria crotonensis 1183-1209
Aulacoseira subarctica 1155-1263

Water 4 oC 1000.0
10 oC 999.8
20 oC 998.3
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In de diepere meren (3-15 m) is zowel de seizoensvariatie als de variatie per maand tussen de meren 
nog aanzienlijk groter. Opvallend is dat ook de bijdrage van planktische diatomeeën in voor- en najaar 
in het algemeen aanmerkelijk hoger is: 20 tot 90% tijdens de voorjaarspiek in de helft van de gevallen. 
Ook in de meeste diepere meren is een duidelijke zomerdip te zien in de biovolumebijdrage van 
diatomeeën. Dez zomerdip zal in beide meertypen het gevolg kunnen zijn van sedimentatie, maar ook 
van een uitputting van silicium in het water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Biovolume-aandeel van planktische kiezelalgen in ondiepe (0-3 m; links) en diepe (3-15 m; 
rechts) Europese laaglandmeren; de witte cijfers in de boxen geven het aantal meren waarvan gegevens 
verwerkt zijn. In deze figuur zijn gegevens verwerkt van 11 Europese landen, waaronder België, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Groot-Brittanië, Hongarije en Nederland. 

 

 
 
VERSPREIDING IN NEDERLAND 
 

Voor de Nederlandse situatie in het algemeen is het niet direct mogelijk om plaatjes te maken van 
de biovolumebijdrage van planktische diatomeeën, omdat de abundantie van fytoplanktonsoorten niet 
in biovolume wordt uitgedrukt en in de meeste gevallen ook niet in cellen, maar in individuen per ml. 
Hieruit kunnen we wel informatie krijgen over de verspreiding van soorten in Nederland. Om deze 
verspreiding in Nederland te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van een selectie van meren en 
plassen uit het Limnodata-bestand, aangevuld met gegevens van het RIZA en wat gegevens van 
onszelf. Het gebruikte databestand bevat 7584 monsters, de meesten uit de jaren 1990-2003 en 
verdeeld over 690 locaties die redelijk verspreid zijn over Nederland, met een lagere dichtheid in het 
Pleistocene deel (figuur 2). 

 
Uit het Limnodata-bestand zijn 92 taxa van planktonische diatomeeën te extraheren, waarvan 79 

soorten. Hiervan zijn er 15 slechts in één monster gevonden en is een ander klein aantal marien. Deze 
heb ik verder buiten beschouwing gelaten, zodat er 59 soorten overblijven. Op grond van de frequentie 
van deze soorten op de 690 locaties heb ik de landelijke zeldzaamheid bepaald, met een schaal die ook 
gebruikt wordt in de floristiek (tabel 2). 

 
Twee soorten zijn “zeer algemeen”, dat wil zeggen, komen voor op meer dan 45% van de locaties: 

Cyclotella meneghiniana en Stephanodiscus hantzschii. Tot de categorie “algemeen” behoren 
Actinocyclus normanii, Asterionella formosa, Aulacoseira granulata, Diatoma tenuis en Skeletonema 
subsalsum. Zeer zeldzaam zijn onder andere Aulocoseira muzzanensis en Thalassiosira gessneri. 
Uiterst zeldzaam zijn Fragilaria berolinensis en Pleurosira laevis. 
 

Zeldzaam in het databestand hoeft natuurlijk nog niet te betekenen zeldzaam in Nederland. Er zijn 
twee redenen te bedenken waardoor het vóórkomen van een soort onderschat wordt: 
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1. De soort is niet goed betrouwbaar te determineren in waterige preparaten. 
2. De soort is alleen aanwezig op momenten dat er weinig of niet gemonsterd wordt.  
 
 
 
 
 

Tabel 2  Zeldzaamheid van planktische diatomeeën in Nederland afgeleid uit Limnodata 1990-
2003. 
 

Zeer algemeen (>45%) Algemeen (>10-45%) Vrij algemeen (>5-10%) Zeldzaam (>0.6-2%)
Cyclotella meneghiniana Actinocyclus normanii Aulacoseira islandica Aulacoseira subborealis
Stephanodiscus hantzschii Asterionella formosa Cyclotella glomerata Cyclostephanos invisitatus

Aulacoseira ambigua Fragilaria crotonensis Cyclotella stelligera
Aulacoseira granulata Nitzschia fruticosa Stephanodiscus rotula
Aulacoseira subarctica Stephanodiscus minutulus Thalassiosira incerta
Cyclostephanos dubius Thalassiosira lacustris Thalassiosira proschkinae
Cyclotella atomus Thalassiosira w eissflogii
Cyclotella radiosa Vrij zeldzaam (>2-5%)
Diatoma tenuis Acanthoceras zachariasii Zeer zeldzaam (>0.2-0.6%)
Fragilaria ulna Aulacoseira distans Aulacoseira muzzanensis
Fragilaria ulna v acus Cyclotella ocellata Chaetoceros muelleri
Melosira varians Cyclotella pseudostelligera Cyclotella cyclopuncta
Nitzschia acicularis Fragilaria nanana Cyclotella hakanssoniae
Nitzschia graciliformis Fragilaria tenera Stephanodiscus alpinus
Nitzschia gracilis Nitzschia draveillensis Thalassiosira gessneri
Skeletonema potamos Rhizosolenia longiseta
Skeletonema subsalsum Stephanodiscus binderanus Uiterst zeldzaam (>0-0.2%)
Stephanodiscus neoastraea Stephanodiscus medius Cyclotella bodanica
Stephanodiscus parvus Tabellaria fenestrata Cyclotella planctonica
Thalassiosira pseudonana Tabellaria f locculosa Fragilaria berolinensis

Fragilaria delicatissima
Nitzschia behrei
Pleurosira laevis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinatie van planktische diatomeeën vormt zeker een probleem. In de helft van de monsters uit 
het Limnodata-bestand zijn niet alle Centrales gedetermineerd tot op soort of geslacht. Hierbij zal het 
vermoedelijk vooral gaan om soorten uit de geslachten Cyclotella, Cyclostephanus, Stephanodiscus en 
Thalassiosira. Determinaties tot op geslachtsniveau komen bij deze groep van diatomeeën betrekkelijk 
weinig voor. Als je de soort niet herkent is het blijkbaar vaak ook niet mogelijk om met zekerheid het 
geslacht vast te stellen. Dat geldt niet voor Aulacoseira; hier komen determinaties op geslachtsniveau 
relatief vaak voor. Toch kun je bij Aulacoseira’s meestal wel voldoende kenmerken zien om ze tot op 
soort te determineren, ook in fytoplanktonmonsters (foto 1). Verwarring zou kunnen optreden bij 
granulata’s zonder eindstekel of bij zwak verkiezelde subarctica’s. 
 

A. ambigua 

 
 
 
 A. granulata

 A. subborealis 
 
 
 
 
 A. muzzanensis 
 
 A. subarctica A. islandica

 Foto 1.  Enkele soorten uit het geslacht Aulacoseira.  
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Een tweede oorzaak voor een onderschatting van 

de algemeenheid van een soort kan zijn dat hij 
aanwezig is op momenten dat er niet gemonsterd 
wordt. Wat het geslacht Aulacoseira betreft hebben 
de soorten A. ambigua, A. islandica en A. subarctica 
hun jaarlijkse piek in februari-maart, op momenten 
dat er verhoudingsgewijs weinig gemonsterd wordt 
(figuur 2). A. granulata is meer een zomersoort. Uit 
de figuur blijkt tevens dat de meeste determinaties op 
geslachtsniveau betrekking hebben op waarnemingen 
in het vroege voorjaar. Vermoedelijk hebben deze 
dus vooral betrekking op andere soorten dan 
granulata. 
 

En verder: Landelijk zeldzaam kan natuurlijk best 
betekenen: Plaatselijk talrijk... Aulacoseira. 
granulata, de meest algemene soort van het geslacht, 
komt op eenderde van alle locaties voor en mooi 
verspreid over Nederland (figuur 3). Dit geldt ook 

voor A. ambigua. Bij A. subarctica en A. islandica ligt dat echter heel anders. Beide soorten zijn 
landelijk wat minder algemeen, maar de vindplaatsen beperken zich hoofdzakelijk tot Friesland, 
Groningen, Noordwest-Overijssel en het Maasdal in Limburg (figuur 4). Deze soorten zijn lokaal dus 
algemener. 
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Figuur 2.  Seizoensverloop van de meest algemene 
Aulacoseira-soorten op basis van de gemiddelde 
abundantie per maand waarin de soort aanwezig is.  

A

 
Tenslotte is vermeldenswaard dat de in Nederland algemene soort Actinocyclus normanii in de 

Europese fytoplanktondatabase maar van één locatie buiten Nederland gemeld wordt: de Bistensee in 
Schleswig Holstein, Duitsland, een meer met een gemiddelde diepte van 7.5 m. In Nederland komt A. 
normanii vooral voor in diverse wateren in de kustprovincies en in de Maasplassen bij Roermond. 
 
 
VERSPREIDINGSFACTOREN 
 

Welke factoren zijn verantwoordelijk voor deze verschillen in vóórkomen en verspreiding van 
planktische diatomeeën? Een voor de hand liggende factor is voedselrijkdom. Immers, in het 
Veluwemeer, waar het fosfaatgehalte in de loop van de afgelopen 30 jaar daalde van omstreeks 0.30 
mg/l tot een niveau van omstreeks 0.06 mg/l, kan een geleidelijke verschuiving worden gezien in de 
soortensamenstelling (figuur 5). Wat de kiezelalgen betreft zagen we in de zeventiger jaren een 
voorjaarspiek van Stephanodiscus hantzschii, die geleidelijk in hoogte afnam. Vanaf 1980 was 
Diatoma tenuis gedurende een jaar of 14 belangrijk. Op een gegeven moment, in 1998, trad in het 
vroege voorjaar een hoge dichtheid op van Cyclotella ocellata, tot ruim 12.000 cellen per ml. Hiermee 
is dus een successie opgetreden van een hypereutrafente soort, via een eutrafente soort naar een 
mesotrafente soort.  
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 Figuur 3  Aulacoseira granulata is in Nederland op 38% van de monsterpunten aangetroffen, 

verspreid over het gehele land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4  Aulacoseira islandica is in Nederland op 5% van de monsterpunten aangetroffen, maar 
wordt vrijwel niet gevonden in West-Nederland.  
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iguur 5.  In het Veluwemeer daalde het fosfaatgehalte van ca. 0.30 mg P/l in 1975 tot 0.06 mg P/l in 
003 en trad een verschuiving op in de voorjaarsbloei van Stephanodiscus hantzschii, via Diatoma 
enuis, naar Cyclotella ocellata. 
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Overigens is de biovolumebijdrage van kiezelalgen in het Veluwemeer bijzonder laag, maximaal 
25% tijdens de voorjaarsbloei en alleen in december zo’n 40% (figuur 6). Ook de totale 
chlorofylgehalten zijn laag. Het Veluwemeer is een helder meer met een verhouding 
Zichtdiepte/Gemiddelde diepte van 0.57. Dat betekent dat voldoende licht doordringt tot op de bodem 
en onder die omstandigheden verschuift een groot deel van de primaire productie door algen van het 
fytoplankton naar het perifyton. 
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Figuur 6.  Aandeel van planktische diatomeeën in de fytoplanktonbiomassa (als chlorofyI-a) in het 
Veluwemeer, gemiddeld over 2001-2005; Ptotaal: 0.06 mg/l, SD/Zm: 0.57 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 7.  Aandeel van planktische diatomeeën in de fytoplanktonbiomassa (als chlorofyI-a) in het 
Zuidlaardermeer, gemiddeld over 2001-2005; Ptotaal: 0.23 mg/l, SD/Zm: 0.27 

 
 



 

Hoe anders is dat in het Zuidlaardermeer, in ieder geval in het voorjaar. Hier bevinden we ons nog 
steeds in een hypertrofe toestand met een voorjaarspiek gedomineerd door Stephanodiscus hantzschii. 
Na het instorten van deze bloei zien we in de loop van de zomer, wanneer blauwalgen domineren, 
weer een geleidelijke toename van het aandeel kiezelalgen, met als verreweg belangrijkste soort 
Actinocyclus normanii. In het Zuidlaardermeer is het chlorofylgehalte vele malen hoger dan in het 
Veluwemeer. Het meer is te troebel voor een goede ontwikkeling van perifyton. 
 

Uit deze vergelijking tussen Veluwemeer en Zuidlaardermeer zou men kunnen afleiden dat het 
aandeel van planktische diatomeeën lager wordt met afnemende eutrofiëring en troebelheid. 
Een verklaring zou kunnen zijn dat het perifyton voor een belangrijk deel ook uit diatomeeën bestaat 
die de planktische beconcurreren om silicium, een voedingsstof met een lage regeneratiesnelheid. De 
vraag of dit een algemeen verschijnsel is heb ik onderzocht met het Europese databestand voor de 
ondiepe meren. In de groep meren met de grootste helderheid is het mediane biovolumeaandeel van 
planktische kiezelalgen weliswaar het laagst (figuur 8), maar er is geen significant verschil met het 
aandeel in troebeler meren. Wat fosfaat betreft treedt de laagste mediane bijdrage juist op in de groep 
meren met de hoogste fosfaatgehalten, maar ook hier zijn de verschillen niet significant.  
 

Ptotaal klasse (mg/l)

<0.03 >0.03-0.05 >0.05-0.08 >0.08-0.12 >0.12-0.20 >0.20

B
io

vo
lu

m
e 

aa
nd

ee
l (

%
)

0

20

40

60

80

100

SD/Zgemiddeld

<0.2 >0.2-0.3 >0.3-0.4 >0.4-0.6 >0.6-1.0 >1.0

B
io

vo
lu

m
e 

aa
nd

ee
l (

%
)

0

20

40

60

80

100

Figuur 8.  Biovolumeaandeel van planktische diatomeeën in verschillende klassen van 
voedselrijkdom (Ptotaal) en troebelheid (SD/Zm: de verhouding van zichtdiepte en mengdiepte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit deze analyse kunnen we enkele conclusies trekken: 
1. Het relatief lage biovolumeaandeel van planktische kiezelalgen in het Veluwemeer lijkt vooralsnog 
geen gebruikelijke toestand in deze klasse van trofie en helderheid.  
2. Ook in matig voedselrijke en heldere meren kan het biovolume aandeel van planktische kiezelalgen 
hoog zijn. 
3. Het biovolume aandeel van planktische kiezelalgen als geheel lijkt geen geschikte parameter voor 
een ecologische beoordeling. Hiervoor moeten we afdalen naar het niveau van gemeenschappen of 
soorten. 
 
 
KIEZELALGGEMEENSCHAPPEN 
 

Reynolds (1984) presenteert een schema dat de jaarlijkse successie beschrijft in het fytoplankton 
van meren met verschillende trofiegraad. In figuur 9 is dit schema uitgebreid met enkele aspecten van 
de typisch Nederlandse, zeer ondiepe en zeer voedselrijke meren. In mesotrofe wateren kunnen we in 
het voorjaar onder andere Asterionella formosa en Aulacoseira subarctica aantreffen, in eutrofe naast 
Asterionella diverse centrale diatomeeën en in hypertrofe vooral Stephanodiscus hantzschii en 
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Diatoma tenuis. Later in het seizoen kan Asterionella nog steeds optreden, naast Fragilaria 
crotonensis en in hypertrofe meren Actinocyclus normanii. 
 
 

Hypertroof

(ondiep en troebel)

Cyclostephanos dubius

Cyclotella atomus

Cyclotella comensis
Rhizosolenia spp.

Chlorella

Cyclotella meneghiniana
Asterionella formosa

Voorjaar

Aulacoseira subarctica

Cyclotella radiosa

HerfstZomer

Peridinium

Woronichinia

Asterionella formosa

Planktothrix agardhii

Peridinium, Ceratium
Gomphosphaeria, Woronichinia

Sieralgen

Ceratium

Asterionella formosa

Stephanodiscus neoastraea

Limnothrix/Planktothrix

Stephanodiscus neoastraea

Stephanodiscus binderanus
Stephanodiscus hantzschii

Stephanodiscus parvus

Volvox
Aulacoseira granulata
Fragilaria crotonensis

Aphanizomenon

Asterionella formosa

Monoraphidium
Scenedesmus

Blauw algen (Aphanothece, Cyanodictyon ea)

Sieralgen

Thalassiosira incerta
Thalassiosira lacustris

Pandorina

Thalassiosira pseudonana

Diatoma tenuis

Cyclostephanos invisitatus

Stephanodiscus parvus

Fragilaria spp.
Stephanodiscus hantzschii

Oligotrophic

Mesotroof

Eutroof

Hypertroof

Asterionella formosa

Ankistrodesmus

Dinobryon, Mallomonas
Uroglena

Gemellicystis
Coenochloris

Chrysochromulina
Sphaerocystis

Fragilaria crotonensis
Tabellaria f locculosa

Sieralgen

Asterionella formosa
Ceratium

Anabaena, Microcystis

Tetrastrum

Dichotomococcus, Diplochloris, Raphidocelis,
Siderocelis, Pseudodictyosphaerium ea

Eudorina

Ankyra judayi

Crucigenia

Actinocyclus normanii
Blauw algen (Planktothrix, Aphanizomenon)

Stephanodiscus hantzschii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 9.  Veralgemeniseerd successiepatroon van planktonalgen in meren van verschillende 
trofiegraad.  

 
 

Ik heb in het LIMNODATA bestand gekeken of je deze associaties inderdaad kunt terugvinden.  
Hiervoor heb ik eerst een soort crosstabel gemaakt, waarin voor elke combinatie van soorten is 
aangegeven hoe vaak ze met elkaar in een monster worden aangetroffen. Acanthoceras zachariasii 
bijvoorbeeld komt in 83% van “zijn” monsters samen voor met Asterionella formosa en maar in 15% 
van de gevallen samen voor met Actinocyclus normanii. Ik heb hiermee een aantal associaties 
gevonden waarvan ik er twee wil presenteren. 
 

De eerste is de gemeenschap van Actinocyclus normanii en Stephanodiscus hantzschii die voorkomt 
in hypertrofe, troebele meren, zoals het Zuidlaardermeer en de Veluwerandmeren van vóór 1980 
(figuur 10). Kenmerkend is een voorjaarsbloei van Stephanodiscus gevolgd door een zomerperiode 
waarin Actinocyclus domineert. Naast deze soorten komt ook een aantal andere soorten voor met 
kortstondig hogere relatieve abundanties. 
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Zuidlaardermeer 2001-2005 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Stephanodiscus hantzschii

Actinocyclus normanii

Stephanodiscus parvus
Diatoma tenuis
Stephanodiscus binderanus
Cyclostephanos invisitatus
Cyclotella meneghiniana

Veluwemeer 1975-1980 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Stephanodiscus hantzschii

Actinocyclus normanii

Nitzschia acicularis
Fragilaria ulna v acus
Asterionella formosa

Relatieve abundantie

  >50% Hypertrofe ondiepe meren: Ptotaal > 0.20 mg/l

  >25-50% Chla > 100 µg/l

  >10-25% Zichtdiepte < 0.4 m

  <10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 10.  Gemeenschap van Actinocyclus normanii en Stephanodiscus hantzschii. 
 

De tweede is de gemeenschap van Aulacoseira islandica en Skeletonema subsalsum (figuur 11). 
Deze komt voor in iets minder hypertrofe meren, maar is beperkt tot laagveenplassen in Friesland en 
Noordwest-Overijssel en het IJsselmeer. Aulacoseira komt al vroeg in het jaar tot bloei en kent soms 
in de nazomer een tweede opleving. Skeletonema is wat later, een eerste bloei in april/mei en tweede in 
de herfst. Naast deze soorten komen vooral andere Aulacoseira’s voor en onbekende, kleinere 
Centrales en Nitzschia’s. De hoeveelheid van deze laatste twee groepen wordt vermoedelijk bepaald 
door de graasdruk van zoöplankton. 
 
 
ECOLOGISCHE BEOORDELING 
 

De soorten Actinocyclus normanii en Stephanodiscus hantzschii lijken dus optimaal voor te komen 
in hypertrofe meren en Aulacoseira islandica en Asterionella in minder voedselrijke meren. Kunnen 
we deze toekenning ook terugvinden in soortspecifieke indicatorwaarden voor trofie? Op basis van het 
Europese databestand heb ik trofie-indicaties afgeleid volgens de werkwijze van Brettum (1989). 
Hierbij wordt een aantal trofieklassen onderscheiden en vervolgens de frequentie bepaald waarmee een 
soort in elk van deze klassen voorkomt en in welke klasse hij zijn grootste biovolume-aandeel behaalt. 
Als maat voor de trofiegraad heb ik niet fosfaat, maar het chlorofylgehalte genomen. De klassegrenzen 
komen overeen met de grenzen tussen de verschillende kwaliteitsklassen, Zeer goed tot Slecht, zoals 
die voor de KRW gehanteerd worden voor ondiepe meren. Met de groene kleuren heb ik de trofiegraad 
getypeerd (figuur 12). Bovenaan in het schema staan de Tabellaria’s, maar ook Cyclotella radiosa, 
Rhizosolenia en Asterionella, onderaan vinden we Stephanodiscus hantzschii en Actinocyclus 
normanii. Aulacoseira islandica vinden we precies middenin, maar nog onder Aulacoseira granulata.  
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Friese meren 1998-2000 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aulacoseira islandica

Skeletonema subsalsum

Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata
Aulacoseira subarctica
Aulacoseira 
Centrales
Nitzschia

IJsselmeer 2000 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aulacoseira islandica

Skeletonema subsalsum

Aulacoseira ambigua
Aulacoseira 
Centrales
Nitzschia

Relatieve abundantie

  >50% Eutrofe meren Ptotaal 0.10 - 0.20 mg/l

  >25-50% Chla 50 - 100 µg/l

  >10-25% Zichtdiepte 0.4 - 0.5 m

  <10%

 
 Figuur 11. gemeenschap van Aulacoseira islandica en Skeletoneme subsalsum.  
 

De meeste soorten zijn niet duidelijk gebonden aan een trofieklasse maar vertonen een meer of 
minder brede spreiding, die ze meer of minder geschikt maakt als indicatorsoort. Dat heb ik 
aangegeven met een gevoeligheidsfactor op een schaal van 1 tot 5. S. hantzschii heeft een 
gevoeligheidsfactor van 1.0 en is daarmee niet zo’n goede indicatorsoort, vergeleken met een soort als 
Centronella reicheltii, die 4.7 scoort. 

 
De eerder genoemde successie in het Veluwemeer: S. hantzschii, D. tenuis, C. ocellata, als respons 

op een dalend fosfaatgehalte, sluit aan bij de positie van deze soorten in dit schema. 
 

Een dergelijke exercitie kan men ook doen voor andere abiotische factoren, bijvoorbeeld 
lichtklimaat of diepte. Dat heeft natuurlijk niet als doel om het water te kunnen beoordelen, maar het 
kan ons wel helpen aan inzicht in de processen waaronder een soort floreert, of met andere woorden, 
tot welke functionele groep een soort kan worden gerekend. 
 
 
FUNCTIONELE GROEPEN 
 

Reynolds heeft een begin gemaakt met een indeling van het fytoplankton in functionele groepen 
(Reynolds et al. 2002, Reynolds 2006). Hierbij heeft ook een aantal planktische diatomeeën een plekje 
gekregen (tabel 3). 
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 Tabel 3.  Indeling van planktische kiezelalgen in functionele groepen volgens Reynolds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D P

Heldere, goed gemengde 
zwak-gebufferde meren

Goed gemengde, 
mesotrofe meren

Gemengde, eutrofe meren Ondiepe, geëutrofiëerde 
en troebele meren

Eutrofe epilimnia

Acanthoceras zachariasii Aulacoseira islandica Aulacoseira ambigua Nitzschia acicularis Aulacoseira granulata
Aulacoseira alpigena Aulacoseira italica Actinocyclus normanii Fragilaria ulna v acus Fragilaria capucina

Voorbeeld Cyclotella bodanica Aulacoseira subarctica Asterionella formosa Stephanodiscus hantzschii Fragilaria crotonensis
orten Cyclotella comensis Cyclotella meneghiniana Cyclostephanos dubius

Cyclotella glomerata Cyclotella pseudostelligera Diatoma tenuis
Cyclotella ocellata Cyclotella stelligera Fragilaria ulna
Cyclotella radiosa Stephanodiscus binderanus Nitzschia acicularis

Rhizosolenia eriensis Stephanodiscus alpinus
Rhizosolenia longiseta Stephanodiscus astraea

Stephanodiscus minutulus
Stephanodiscus neoastraea

Stephanodiscus parvus
Stephanodiscus rotula

olerant voor Nutrienten tekort
Licht beperking Licht beperking Licht beperking

C beperking C beperking
Doorspoeling

evoelig voor pH stijging pH stijging
Si beperking Si beperking Si beperking
stratificatie stratificatie stratificatie

Nutrienten tekort

so

T

G

 
 

We zien in schema van tabel 3 dat Stephanodiscus hantzschii tot de groep behoort die karakteristiek 
is voor ondiepe, geëutrofiëerde en troebele meren en Aulacoseira islandica tot de groep karakteristiek 
voor goed gemengde, mesotrofe meren. Op grond van hun vóórkomen in Nederland kunnen we het 
daar wel mee eens zijn. De plaatsing van Cyclotella meneghiniana in dit soort meren vind ik nog 
steeds bijzonder. In dit schema kunnen we verder zien welke stressfactoren getolereerd worden en 
voor welke de soort juist gevoelig is. Ik denk dat begrazing als stressfactor in dit schema nog in 
onvoldoende mate een plaats heeft gekregen. Ook op dit punt is er naar mijn idee nog wel het één en 
ander uit te zoeken. 
 
 
BESLUIT 
 

Wat betreft de planktische diatomeeën kunnen we enkele conclusies trekken: 
1. Diatomeeën vormen in het algemeen een belangrijk aandeel in de fytoplanktonbiomassa van 
ondiepe en diepere meren in voor- en najaar. 
2. In Nederlandse plassen en meren kunnen zo’n 50 soorten met enige regelmaat gevonden worden. 
3. Sommige soorten vertonen een lokale verspreiding in Nederland. 
4. Aan planktische diatomeeën valt nog veel te onderzoeken. 
5. Onderzoek en ecologische beoordeling vragen een betrouwbare informatie tot op soort. 
 

Determinatie van planktische kiezelalgen tot op soort kent zijn beperkingen wanneer men alleen 
met lugolmonsters aan de slag moet. Het standaard maken van diatomeeënpreparaatjes als aanvulling 
op de analyse van bezinkingsplankton zou waardevolle informatie op kunnen leveren, maar zal in de 
Nederlandse situatie van monitoring niet gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden, vanwege de 
extra kosten die dit vergt. In Duitsland doet men deze stap wel. Daar heeft men besloten om bij de 
fytoplanktonanalyse standaard preparaatjes te maken voor de determinatie van diatomeeën. Voor een 
diatomist is dat natuurlijk een heerlijke situatie. Voor een ecoloog kan dit méér en betrouwbaarder 
informatie opleveren omtrent de verspreiding en indicatiewaarde van planktische kiezelalgen.  
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Trofie-klasse (Chla)

> 0 - 11 >11 - 24 >24 - 46 >46 - 94 >94

Tabellaria fenestrata
Tabellaria flocculosa

Fragilaria crotonensis
Cyclotella stelligera

Cyclotella radiosa
Melosira varians

Rhizosolenia longiseta
Asterionella formosa

Acanthoceras zachariasii
Centronella reicheltii
Nitzschia acicularis

Aulacoseira granulata
Cyclotella atomus
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Figuur 12. Indicatorwaarden voor trofie van planktische diatomeeën, bepaald volgens de 
Brettum-benadering; de lengte van het balkje geeft de trofie-indicatie, het cijfer rechts de 
gevoeligheid van de soort als indicator op een schaal van 1 (weinig gevoelig; euryoec) tot 5 (zeer 
gevoelig; stenoec). 
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TableTop Scanning Elektronen Microscopie  
Phenom nieuwe techniek, nieuwe standaard? 
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INLEIDING 
 

In vogelvlucht wil ik u kennis laten maken met de mogelijkheden van deze nieuwe techniek en wat 
dat in de nabije toekomst kan gaan betekenen voor ons als diatomisten. Het gaat hierbij niet om 
onderzoek maar over een instrument dat aan de basis staat van al ons onderzoek. Ik wil in het begin 
nog even heel snel ingaan op de verschillen tussen lichtmicroscopen en Scanning Elektronen 
Microscopen in het bijzonder de Phenom techniek. Daarbij wil ik U laten zien dat deze nieuwe 
techniek volgens mij een belangrijke stap voorwaarts is in de microscopie. En bovendien Scanning 
Elektronen Microscoop technologie erg dicht bij de gebruikers van lichtmicroscopen brengt. Ik maak 
daarbij gebruik van foto’s van een aantal in het oog springende kiezelwieren die ik heb gemaakt met 
de Phenom microscoop dankzij de gastvrijheid van het Phenom team. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sinds de uitvinding van de lichtmicroscoop is er aan het uiterlijk van de microscoop wel het een en 
ander veranderd. De afgelopen 100 jaar werd het door verbetering van de optiek en het toepassen van 
contrastverhogende technieken mogelijk, de vele kleine details te onderscheiden, die wij als 
diatomisten gebruiken om soorten te kunnen onderscheiden. 
 

Sinds een aantal decennia beschikken we over elektronenmicroscopen en zijn er maar liefst 
vergrotingen mogelijk van meer dan 100.000 X. Er werden nog meer details zichtbaar en de nieuwe 
techniek werd alom geprezen voor de enorme resolutie en scherptediepte wat de prachtige ruimtelijke 
beelden opleverde. Het zijn echter grote, langzame en erg kostbare apparaten die alleen door iemand 
met een speciale opleiding kunnen worden onderhouden en bediend.  

 
We onderscheiden transmissie elektronenmicroscopen en scanning elektronenmicroscopen. De 

laatste, de Scanning Elektronen Microscoop, is het meest geschikt om te gebruiken bij taxonomisch 
onderzoek van diatomeeën.  
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Er worden de laatste jaren door taxonomen veel nieuwe kiezelwiersoorten ontdekt en beschreven. En 
dan vallen er een aantal zaken op namelijk.  

1. Dat nieuwe soorten diatomeeën vooral met behulp van een Scanning Elektronen Microscopen 
worden beschreven 

2. Belangrijkste leidraad in de determinatiesleutels blijft het lichtmicroscopische beeld  
3. Het zichtbaar maken van al die nieuwe kenmerken is met het lichtmicroscoop een hele klus en 

vaak ondoenlijk. Een goede determinatie wordt dan een probleem en blijken soortenlijsten 
achteraf onvolledig 

4. Voor een betrouwbare identificatie  (vooral bij lastige soorten) is het gebruik van een Scanning 
Elektronen Microscoop onontbeerlijk 

5. Bij routinematige determinaties ligt het gebruik van een Scanning Elektronen Microscoop 
misschien voor de hand. Maar deze techniek is heel erg arbeidsintensief en erg kostbaar en blijkt 
dus geen optie. 

 
Maar er is een nieuwe techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om met behulp van een compact 

toestel snel en goedkoop beelden te produceren die overeenkomen met de foto’s die we kennen van 
traditionele Scanning Elektronen Microscoop  
 
 
PHENOM 
 

De Phenom is in feite een kleine Scanning Elektronen Microscoop ofwel Tabletop Imaging Tool 
zoals deze techniek ook wel wordt genoemd. In Tabel 1 wordt een vergelijking gemaakt met de 
lichtmicroscoop en de traditionele Scanning Elektronen Microscoop.  
 
Tabel 1.  Verschillen tussen de lichtmicroscoop, de traditionele Scanning Elektronen Microscoop en de 
Phenom. 
 

 

 

 

 

  LLIICCHHTTMMIICCRROOSSCCOOOOPP  
  

SSEEMM  PPHHEENNOOMM  

MMaaxxiimmaallee  vveerrggrroottiinngg  11660000  >>110000000000 2200000000  

PPrreeppaarraaaatt  oobbjjeeccttggllaass//ddeekkggllaass  ssttuubbjjeess  ssttuubbjjeess  

SSnneellhheeiidd    vvaann  ddee  mmeetthhooddee  ssnneell  llaannggzzaaaamm  ssnneell  

FFoottooggrraaffiiee//aannaallyyssee  ooppttiiee  ssttaannddaaaarrdd  ssttaannddaaaarrdd  

SScchheerrpptteeddiieeppttee//rreessoolluuttiiee  zzeeeerr  ggeerriinngg  ggrroooott  ggrroooott  

KKoosstteenn  rreellaattiieeff  ggeerriinngg  zzeeeerr  rreellaattiieeff  

GGeesscchhiikktt  vvoooorr  
rroouuttiinneemmaattiigg  oonnddeerrzzooeekk  

jjaa  nneeee  jjaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zijn er verschillen in voorbereiding tussen de lichtmicroscoop en de nieuwe techniek? Bijna niet. 

De voorbereiding van het diatomeeën sample blijft praktisch gelijk aan de voorbewerking die ook 
nodig is voor lichtmicroscopie. Ook het reinigen van de schaaltjes kan op dezelfde manier gebeuren als 
voorheen.  
 

De Phenom werkt net als bij de traditionele Scanning Elektronen Microscoop met een geleidend 
tafeltje of stubje. Hier kan het gereinigd diatomeeën materiaal op worden aangebracht. Om de 
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schaaltjes mooi en gelijkmatig te verspreiden is het mogelijk het stubje op een strekplaat langzaam te 
verwarmen, bv in een aluminium houder. En dan is het preparaat bijna klaar voor gebruik in de 
Phenom. Voor het beste resultaat kan er dan nog een dun laagje goud worden opgedampt. Dit hoeft 
overigens niet als er alleen maar bij lage vergrotingen wordt gewerkt. Vervolgens kan het stubje in de 
houder van het apparaat worden gebracht.  

 
Het Scanning Elektronen Microscopisch beeld is binnen enkele seconden zichtbaar. De verdere 

beeldopbouw is razend snel dit wil zeggen bijna live. 
En dan……… kan het determineren beginnen.  
 

Overigens kunnen de stubjes met hierop ons waardevolle materiaal net als de preparaten in glas 
worden gelabeld en gearchiveerd. Hier zijn systemen voor. 

 
 

WAAR SCHIETEN WE TE KORT MET ONZE LICHTMICROSCOPEN? 

 
De lichtmicroscoop is vooral bij de hogere vergrotingen erg beperkt in scherptediepte en resolutie. 

Een vergrotingfactor van 1600 X is wel zo’n beetje de limiet. Fijne en kleine structuren zijn door 
gebrek aan resolutie moeilijk zichtbaar te maken. 
 

De herkenning van Planothidium peragalii (= Achnanthes peragalii) zal voor de meeste 
diatomisten geen probleem zijn. Heel anders is dat bij tal van soorten waar de afmetingen van 
identificatiekenmerken zo klein of onduidelijk worden dat een betrouwbare determinatie bijna 
onmogelijk wordt. Paradoxaal genoeg worden deze kenmerken dan wel in de determinatieliteratuur 
genoemd terwijl bijna niemand deze kenmerken goed kan onderscheiden omdat slechts weinigen onder 
ons beschikken over een Scanning Elektronen Microscoop. 
 

Als voorbeeld van een probleemdeterminatie wil ik een bepaalde vorm van Frustulia aanhalen. 
Normaal is op basis van het habitus het onderscheid wel te maken met een lichtmicroscoop. Maar gaat 
het om Frustulia saxonica of om de recent beschreven soort Frustulia erifuga? De 
identificatiekenmerken die in de literatuur worden genoemd zijn met behulp van een lichtmicroscoop 
niet allemaal echt goed zichtbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frustulia erifuga 
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Het is mogelijk om met behulp van een Scanning Elektronen Microscoop de determinatie opnieuw 
te verrichten. Zoals iedereen weet die wel eens met een Scanning Elektronen Microscoop heeft 
gewerkt kost dat veel tijd en veel geld. Er moeten afspraken worden gemaakt met een instituut waar 
een dergelijk toestel aanwezig is. Meestal is het dan een hele toer om je tijd efficiënt te gebruiken en 
vervolgens ook nog thuis te komen met de gewenste opnames. De Tabletop Scanning Elektronen 
Microscoop kan hier dan wel een uitkomst zijn. Dan heb je namelijk een kleine Scanning Elektronen 
Microscoop op je bureau staan. 

 
Wat betekent dit nu voor de determinatie van Frustulia: Volgens Lange Bertalot in Diatoms of 

Europe zijn een aantal kenmerken belangrijk bij het onderscheid tussen beide soorten.  
“Striae usually more strongly convergent”……………………………….Frustulia erifuga 
“Striae either not convergent, or weakly, or only at the ends”……...........Frustulia saxonica 
Er zijn nog wat aanvullende kenmerken die volgens Horst Lange Bertalot alleen zichtbaar zijn met een 
Scanning Elektronen Microscoop zoals het T-vormige uiteinde van de raphe dat hier aan de buitenzijde 
zichtbaar is, en de striae zijn min of meer lineair tot bijna aan de top van het schaaltje.  
Overigens is dat bij morphetype 1 een minder goed kenmerk 
Verder zijn de circumradiate striae aan de top onderbroken. In dit geval gaat het om Frustulia erifuga.  
Ook het habitat komt nu ook overeen met de door Lange-Bertalot opgegeven milieuvoorkeur van de 
soort. 
 

Bij Diploneis ovalis is de habitus meestal duidelijk genoeg om een goede determinatie mogelijk te 
maken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diploneis ovalis 
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Het gaat mij hier voornamelijk om U de mooie details die we nu op een snelle manier zichtbaar 
kunnen maken met deze techniek. Het maakt van ons diatomisten als het ware weer een soort 
ontdekkingsreizigers. 

 
De kiezelwieren die hier afgebeeld worden zijn afkomstig uit de Bosbeek, een klein, zandig, zwak 

zuur, en kalkarm maar volledig natuurlijk bronbeekje dat binnen het Nationaal park De Meinweg 
ontspringt en bij de gemeente Roerdalen in de Roer uitmond.  

 
De vraag is nu: is het ook mogelijk om deze nieuwe techniek in te zetten voor routinematige 
determinatiewerk zoals dat bij de meeste waterschappen en bureaus gebeurd? Daarbij speelt het 
volgende: 

• Bij het routinematige onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van goede lichtmicroscopen. 
• De determinatietabellen die worden gebruikt zijn met name gericht op kenmerken die met een 

goede lichtmicroscoop kunnen worden gezien. 
• Toch verschijnen er in de literatuur steeds meer Scanning Elektronen Microscoop afbeeldingen 

en ook een steeds groter deel van de soortenbeschrijving bevat steeds meer kenmerken die 
alleen met Scanning Elektronen Microscoop zijn te zien. 

• Een goede identificatie blijkt zelfs in veel gevallen alleen mogelijk met behulp van Scanning 
Elektronen Microscoop. 

 
CONCLUSIES 
  

De nieuwe “Tabletop SEM” zou de mogelijkheden bij het determineren van kiezelwieren enorm 
kunnen uitbreiden.  
  

De nieuwe techniek zoals de Phenom is in staat de snelheid en de compactheid van de 
lichtmicroscoop te combineren met de relatief hoge vergrotingen en de zeer hoge resolutie van een 
traditionele Scanning Elektronen Microscoop. En dat zou het apparaat in theorie uitermate geschikt 
maken voor de determinatie van kiezelwieren. 

 

 
 

Frustulia rhomboides var. saxonica  
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Phenom persbericht 

 

 

 
       
 
Met de Phenom™ introduceert FEI Company een compleet nieuwe klasse instrumenten in de 
wereld van de microscopie. Phenom is een ware doorbraak niet alleen vanwege de zeer 
aantrekkelijke prijs/kwaliteit-verhouding, maar ook vanwege de hoge gebruiksvriendelijkheid; 
Phenom biedt elektronen-microscopie beeldkwaliteit aan op het prijsniveau van huidige 
lichtmicroscopen.  
 
De Phenom is een instrument dat gedigitaliseerde beelden levert van hoge resolutie en hoge kwaliteit 
voor een haast eindeloze reeks van toepassingen in de industrie, de wetenschap of de gezondheidszorg.  
 
Amsterdam – Op de NVKD bijeenkomst van Vrijdag 8 Juni 2007 J.L, heeft FEI Company de Phenom 
geintroduceerd aan de aanwezige NVKD leden, een revolutionaire, nieuwe microscoop. Phenom is 
uniek door een uiterst kosteneffectieve combinatie van hoge gebruiksvriendelijkheid en hoge 
beeldkwaliteit. Phenom is hierdoor breed toegankelijk voor vele laboratoria, ontwikkel- en 
kwaliteitsafdelingen. 
 
 
Overbrug het gat tussen licht- en elektronenmicroscopie 
 
Vandaag de dag is de keuze in microscopen relatief beperkt. Elektronenmicroscopen maken het 
mogelijk details waar te nemen van slechts enkele nanometers. Echter, elektronenmicroscopen zijn 
kostbaar en goed getrainde operators zijn noodzakelijk. Lichtmicroscopen daarentegen zijn 
betrekkelijk goedkoop, worden op vele plaatsen gebruikt en geven snelle resultaten bij routinematige 
beeldanalyse. Maar de resolutie van licht-microscopen is beperkt tot enkele micrometers en de 
scherptediepte is maar matig. Het is voor de eerste keer dat dit gat wordt overbrugd en wel door 
Phenom, die het beste van deze twee werelden combineert. 
 
 
Phenom handelt uw opdrachten eenvoudiger en sneller af 
 
“Phenom takes you through your world in seconds” – van millimeter tot nanometer, met een bediening 
die zó eenvoudig is, dat iedereen in luttele minuten de Phenom kan gebruiken. Het is een ideaal 
instrument om onderzoekers te helpen bij materiaal onderzoek. Phenom’s geweldige prestaties zullen 
helpen om onderzoek sneller en soepeler te laten verlopen. “Wat Phenom biedt aan laboratoria is 
vergelijkbaar met wat computers hebben bijgedragen aan de kantoorefficientie”. “We staan aan de 
wieg van een revolutie, en we noemen hem Phenom!” 
 
‘Zie de mogelijkheden, bekijk ze met Phenom’. 
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INLEIDING 
 

Onderzoek naar globale patronen van historisch landgebruik focust op grootschalige 
landschapsmodificatie welke een significante invloed kan hebben gehad op het wereldklimaat. 
Dergelijke analyses veronderstellen een zeer beperkte verstoring van het Afrikaans landschap door 
pre-koloniale culturen, wegens de zeer lage geschatte bevolkingsdichtheid (~3% tov vandaag in 1700 
AD). Dit is in tegenstelling tot de gangbare opvattingen in de archaeologie waar aangenomen wordt 
dat menselijke voorouders al van in het Paleolithicum het landschap van Oost-Afrika modifieerden, en 
dat significante ontbossing ongeveer 2500 jaar geleden op gang kwam. 

 
Enkel een multidisciplaire studie kan aan deze tegenstrijdende opvattingen een einde stellen. Een 

dergelijke studie zal uitgevoerd worden in het kader van CLANIMAE (Climatic and Anthropogenic 
Impacts on African Ecosystems), een multidisciplinair project (Tabel 1), gefinancieerd door BELSPO 
(Belgian Science Policy) in het kader van het Belgische duurzame ontwikkelingbeleid, dat een lange-
termijn perspectief wil geven voor hedendaagse interacties tussen mens, klimaat en natuur in Oost-
Afrika. Dit zal gebeuren aan de hand de reconstructie van enerzijds (pre-) historische klimaatvariaties 
en veranderingen in het terrestrisch landschap en anderzijds van de waterkwaliteit van meren, door 
middel van multi-disciplinaire analyses van gedateerde meersedimenten. De klimaatreconstructie zal 
gebruik maken van biologische en sedimentologische datasets en van geochemische proxy-indicatoren 
van fluctuaties in de waterbalans van een aantal geselecteerde meren. Samengevat zijn de voornaamste 
objectieven van dit project 1) een onderscheid te maken tussen de invloeden van natuurlijke 
klimaatverandering en antropogene activiteit op terrestrische ecosystemen in Oost-Afrika; 2) de 
precieze timing en relatieve omvang te bepalen van historische (pre-20ste eeuwse) kaalkap en 
landschapsverstoring in relatie tot die welke zich in de laatste decaden heeft afgespeeld; en 3) het 
verlies aan waterkwaliteit (eutrofiëring, hoge turbiditeit) te bepalen welke kan worden gelinkt aan 
bodemerosie en nutriëntenexport veroorzaakt door ontbossing en landbouw, eerder dan het gevolg van 
natuurlijke lange-termijn variatie in waterbalans. 

 
Diatomeeën zijn een belangrijk onderdeel van de geïntegreerd multi-disciplinaire 

onderzoeksmethode van het CLANIMAE project. Vooreerst zal aan de hand van diatomeeënanalyses 
in oppervlaktesedimenten een transferfunctie voor nutriënten (hoofdzakelijk TP, Total phosphorus) 
worden opgesteld voor Oost-Afrika. Daarna wordt dit inferentiemodel toegepast op fossiele 
diatomeeën-assemblages in sedimentkernen om zo historische veranderingen in de trofiegraad van een 
aantal Oegandese kratermeren te reconstrueren, welke van natuurlijke aard kunnen zijn dan wel het 
gevolg van menselijke verstoring van het landschap in hun stroomgebied. 
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STUDIEGEBIED  
 

De meren die zullen bestudeerd worden in het kader van het CLANIMAE project zijn gesitueerd in 
zuidwest-Oeganda, in het laaglandgebied dat in het westen grenst aan het Ruwenzori gebergte en in het 
zuiden aan het Virunga vulkanengebied (Fig. 1). Dit gebied ligt in de zone waar antropogene invloed 
duidelijke sporen heeft nagelaten. De oorspronkelijke vegetatie bestond uit loofwoud en gras- of 
boomsavannes in een subhumied tot semi-aried klimaat. Een eerste groep van meren, o. a. de meren 
Kanyamukali, Kisibendi, Kyaninga, Mahuhura en Nyantonde, is gelegen nabij Fort Portal in het 
noordelijk gedeelte van het studiegebied. Een tweede groep meren, o.a. de meren Chibwera, Katinda, 
Mirambi en Nyamusingere, liggen meer zuidelijk in de Kikorongo-Bunyaruguru regio. In beide 
groepen komen zowel oligotrofe (vb. Mahuhura) als eutrofe meren (vb. Kisibendi, Mirambi) voor.  
 
 
Tabel 1. Overzicht van de partners van het CLANIMAE project met vermelding van de 
onderzoeksinstellingen, de projectmedewerkers en de onderzoeksitems. 

 
Partner 1 

(coördinator) 
Universiteit Gent 

Prof. Dr. Dirk Verschuren 
Drs. Vanessa Gelorioni 

Drs. Bob Rumes 

palynologie 
sporen van fungi 

resten van zoöplankton 
chl a bepalingen 

Partner 2 Koninklijk Museum voor Midden Afrika 
Prof. Dr. Luc André 

Dr. Pierre-Denis Plisnier 

Si isotopen 
fysische en chemische wateranalyses 

Partner 3 Faculté universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux 

Prof. Dr. Gregory Mahy 
Prof. Dr. Laurent Bock 

Drs. Julie Lebrun 

resten van aquatische macrofieten 

Partner 4 Nationale Plantentuin van België 
Dr. Christine Cocquyt 

diatomeeën 

Partner 5 York Institute for Tropical Ecosystem 
Dynamics 

 Prof. Dr. R.A. Marchant 

palynologie 
 

 
 

 
MATERIAAL EN METHODEN 
 

Oppervlaktesedimenten werden genomen met een UWITEC valboor in een groot aantal 
kratermeren gesitueerd langsheen de moderne regionale gradiënt in nutriëntaanrijking en turbiditeit. In 
een voorbereidende expeditie begin 2007 werden een 50-tal meren bemonsterd. Een vijftiental van 
deze meren zullen in juli/augustus 2007 opnieuw bemonsterd worden waarbij tevens uitgebreide 
fysische en chemische analyses van het water zullen worden uitgevoerd. Intacte 
oppervlaktesedimenten worden bekomen door de bovenste 5 cm van de sedimentboorkern 
rechtopstaand te extruderen (Verschuren 1993), namelijk 0-1 cm voor de reconstructie van de actuele 
diatomeeënsamenstelling in het meer, 1-3 cm en 3-5 cm, voor de reconstructie van de 
diatomeeëngemeenschap zoals die fossiel terug te vinden is.  

 
Alle meren die zullen onderzocht worden in het kader van het CLANIMAE project zijn 

zoetwatermeren. Meren die onderhevig zijn aan fluctuaties in saliniteit zijn eerder geschikt voor 
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reconstructies van het waterniveau en worden gebruikt voor de studie van klimaatveranderingen 
(veranderingen in neerslag en verdamping, de hydrologische balans). Voor Oost Afrika is een 
transferfunctie voor saliniteit aan de hand van diatomeeënassemblages reeds beschikbaar (Gasse et al. 
1995). Het CLANIMAE project daarentegen wil historische veranderingen in nutriëntenrijkdom te 
wijten aan anthropogene invloed opsporen en loskoppelen van klimaatverandering. 

 
Het geheel van diatomeeënanalyses, uitgedrukt als procentuele abundanties van individuele taxa 

per staal, vormen samen met de chemische samenstelling van de bemonsterde meren een dataset voor 
calibratie van de verspreiding van diatomeeënsoorten in relatie tot de belangrijkste nutriënten en 
andere abiotische omgevingsfactoren (Fig.2). 

 
 

 
 
Fig. 1. Localisatie van het studiegebied in zuidwest-Oeganda 

 
 
Als tweede onderdeel van het project zullen fossiele diatomeeën in sedimentboorkernen 

geanalyseerd worden. De resultaten van de diatomeeënanalyse zullen samen met de opgestelde 
transferfunctie gebruikt worden voor reconstructie van historische veranderingen in waterkwaliteit, en 
meer bepaald veranderingen in de trofiegraad. Daarvoor werdeneerder reeds sedimentboorkernen 
genomen in het Kanyamukalimeer uit de noordelijke groep meren, en in het Chibwerameer uit de 
zuidelijke groep. 
 
 
RESULTATEN 
 

Een aantal diatomeeënanalyses van oppervlaktesedimenten, genomen begin 2007, werden reeds 
uitgevoerd. Hieruit blijken duidelijke verschillen in de diatomeeëngemeenschappen van de 
onderzochte meren. Zo zijn in het oligotrofe Kyaningameer Fragilaria construens var. venter, 
Nitzschia fonticola en Nitzschia epiphyticoides de dominante soorten, terwijl in het eutrofe 
Mirambimeer Gomphonema clavatum en Nitzschia amphibia dominant zijn. Het onderzoek is echter 
pas gestart zodat geen verdere resultaten kunnen gegeven of besproken worden.  

Hetzelfde geldt voor de analyses van de sedimentboorkernen. Reeds een gedeelte van de 
diatomeeënanalyses van de sedimentboorkernen uit het Chibwera- en het Kanyamulimeer zijn 
uitgevoerd, maar zijn niet volledig genoeg om hier resultaten weer te geven of te bespreken. 

 

 31



 

 

 
 
Fig. 2. Schematisch overzicht van de werkwijze die zal gebruikt worden in het diatomeeënonderzoek 
in het kader van het CLANIMAe project (naar Smol 2002).  

 
 

VOORLOPIGE CONCLUSIES. 
 
1. De onderzochte meren vertonen een grote taxonomische diversiteit aan diatomeeën.  
2. De diatomeeëngemeenschappen zijn verschillend in oligotrofe en eutrofe meren. 
3. De diatomeeëngemeenschappen zijn variabel tussen meren met eenzelfde trofiegraad. 
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INLEIDING 
 

In Fryslân wordt al sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw door de waterkwaliteitsbeheerder 
naast het fysisch-chemisch onderzoek naar de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, 
fytobenthos (diatomeeën), macrofyten, zoöplankton, macrofauna en vis uitgevoerd. De gegevens zijn 
verzameld met wisselende frequenties, intensiteit, omvang en diepgang en op verschillende locaties. 
 

Door Grontmij | AquaSense & Koeman en Bijkerk B.V. (2007) zijn deze gegevens in onderlinge 
samenhang verwerkt om te komen tot een beeld van de veranderingen in de biologische kwaliteit van 
de Friese oppervlaktewateren op de lange termijn en het geven van aanbevelingen voor voortzetting 
van de biologische monitoring van deze wateren in relatie tot het te verwachten gebruik van deze 
gegevens, o.a. voor het uitvoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water. De resultaten over macro- en 
microfyten worden in het onderstaande samengevat. 
 
 
STUDIEGEBIED 

 
In het gebied van Wetterskip Fryslân is een gradiënt van zoet naar zout van zandgronden in het 

zuidoosten, via een laagveengebied naar het kleigebied langs de Waddenzee. Op de Waddeneilanden 
wordt deze gradiënt in miniatuur herhaald. De wateren in het gebied zijn ingedeeld in enkele tientallen 
typen, waaronder natuurlijke wateren als duinwateren, pingoruïnes, vennen, hoogveenplassen en 
boezemmeren, naast kunstmatige wateren als kanalen, sloten, stadswateren, laagveenplassen, petgaten 
en zandgaten. Binnen de sloten en kanalen is verschil gemaakt tussen typen van klei-, zand- en 
veengrond. Vorm en stromingspatroon van de van oorsprong natuurlijke stromende wateren in het 
zandgebied zijn in zeer sterke mate door de mens veranderd. 
 
 
GEGEVENS 

 
Uit de bestanden van Wetterskip Fryslân zijn de 261 locaties geselecteerd waarvan biologische 

monsters uit ten minste twee van de vier perioden 1981-’90, 1991-’95, 1995-’00 en 2000-’05 
beschikbaar zijn. Het aantal locaties binnen de typen bedraagt gemiddeld 14,  maar is ongelijk 
verdeeld: van twee bij de stadsvijvers tot 49 bij de boezemmeren. Ook het aantal locaties waarop de 
biologische kwaliteitselementen zijn bemonsterd verschilt: van 65 bij de diatomeeën tot 165 bij de 
macrofyten. Binnen elk kwaliteitselement zijn er ook grote verschillen in het aantal locaties per type: 
zo zijn er voor het fyto- en zoöplankton en de macrofyten relatief veel gegevens van boezemmeren en 
petgaten en van de diatomeeën juist heel weinig. Van deze laatste groep zijn naar verhouding veel 
gegevens van de kleine, natuurlijke wateren. De systematische bemonstering van het fytoplankton is al 
in 1981 begonnen, die van de diatomeeën pas in 1993 en die van de andere biologische 
kwaliteitselementen in 1989-’90. Voor de verwerking zijn ook gegevens van de chlorideconcentraties 
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en voedingsstoffen (fosfaat, stikstof) gebruikt, die van vrijwel alle locaties en perioden beschikbaar 
zijn. 
 
 
METHODEN 
 

De gegevens zijn door het waterschap door de jaren heen zo goed als mogelijk op een vergelijkbare 
manier verzameld, maar toch zijn er soms verschillen, zoals het determinatieniveau, naamgeving en 
verschrijvingen. Zo zijn organismen die in sommige jaren tot op de variëteit zijn gedetermineerd en in 
andere jaren tot op de soort samengenomen onder de betreffende soort. Soms is het nodig om soorten 
te aggregeren op het niveau van geslacht of familie om homogene reeksen te verkrijgen. De 
determinaties van voor Nederland zeer zeldzame soorten zijn slechts na een kritisch oordeel van 
experts geaccepteerd voor verdere verwerking. 

 
Voor elk biologisch kwaliteitselement bestaat de eigenlijke verwerking uit twee sporen. Voor het 

eerste spoor zijn bij elke groep van organismen indicatiegetallen gezocht waarmee de variatie in de 
soortensamenstelling zo goed mogelijk wordt samengevat. Het principe is dat aan elke soort een 
indicatiewaarde voor een bepaalde milieufactor heeft, bijvoorbeeld de mate van voedselrijkdom. Uit de 
soortensamenstelling van een diatomeeënmonster is een gemiddelde berekend, dat een indicatie geeft 
voor de voedselrijkdom. Voor de macrofyten zijn op die manier indicatiewaarden berekend voor 
totaal-fosfaat. De verschillen tussen de perioden zijn statistisch getoetst indien voldoende 
waarnemingen beschikbaar zijn  
 

Op het tweede spoor wordt een indruk verkregen van de veranderingen in de totale 
soortensamenstelling van de locaties. Daartoe zijn per groep van organismen ordinaties verricht. 
Ordinatie is een manier om de variatie in de soorten van veel monsters tegelijkertijd op een zodanige 
manier in een plat vlak af te beelden dat sterk op elkaar gelijkende monsters zo dicht mogelijk bij 
elkaar komen te liggen en sterk van elkaar verschillende monsters juist zo ver mogelijk uit elkaar. 
Vervolgens is uitgerekend hoe sterk de verandering van de soortensamenstelling in de loop der tijd 
correleert met veranderingen van de concentraties van chloride, totaal-fosfaat en totaal-stikstof. 
 
 
CHEMIE 
 

Chloride is een belangrijke indicator voor het totale zoutgehalte, dat een hoofdfactor is voor de 
verspreiding van waterorganismen en in Friesland deels ook gerelateerd aan de herkomst van het 
water. Totaal-stikstof en totaal-fosfaat zijn voedingsstoffen, waarvan de hoeveelheden bepalend zijn 
voor de groei van algen en waterplanten. De vennen en zandgaten zijn het armst aan chloride en 
voedingsstoffen en de kleisloten en –kanalen het rijkst. In de laatste twee typen is waarschijnlijk 
stikstof de beperkende voedingsstof: in de overige wateren is dit fosfaat.  
 

Over de hele linie zijn de concentraties van voedingsstoffen sterk afgenomen. Totaal-fosfaat neemt 
af van gemiddeld 0,35 mg/l in de periode 1981-’90 tot 0,11 mg/l in de periode 2001-’05 en ligt 
daarmee beneden de MTR van 0,15 mg/l. Over dezelfde periode is totaal-stikstof afgenomen van 3,7 
tot 2,0 mg/l (MTR = 2,2 mg/l) en chloride van 93 tot 78 mg/l (Tabel 1). De afname van de 
voedingsstoffen kan goeddeels worden toegeschreven aan maatregelen ter bestrijding van eutrofiëring 
en die van chloride aan de toegenomen hoeveelheid neerslag. 
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Tabel 1. Veranderingen van de gemeten en uit de macrofyten berekende (De Lyon & Roelofs 1986) 
nutriëntenconcentraties. 
 

Parameter '81-'90 '91-95 '96-'00 '01-'05

Aantal jaren × locaties (chemie) 458 553 597 456
Aantal opnamen (macrofyten) 41 155 160 112
Totaal-fosfaat gemeten (mg/l P) 0.35 0.25 0.19 0.11
Totaal-fosfaat berekend uit macrofyten (mg/l P) 0.29 0.20 0.16 0.16
Totaal-stikstof gemeten(mg/l N) 3.7 3.6 2.8 2.0

 
 
 
FYTOPLANKTON 
 

Er is een heel directe relatie tussen de hoeveelheid van het fytoplankton (uitgedrukt in de 
hoeveelheid chlorofyl) en voedingsstoffen als fosfaat. Vooral van de boezemmeren en petgaten zijn in 
de loop der tijd veel fytoplanktongegevens verzameld. 

 
In het IJsselmeer en de daarmee in verbinding staande boezemmeren is de zomergemiddelde 

concentratie van chlorofyl over de onderzoeksperiode van ca 0,12 tot ca 0,06 mg/l gehalveerd (MTR = 
0,1 mg/l). In de polderplassen is de afname nog sterker (van 0,19 naar 0,09 mg/l). De afname van de 
eutrofiëring heeft hier een duidelijk effect. In de zandgaten liggen de waarden beneden 0,02 mg/l. In 
de overige wateren zijn de gemiddelde concentraties steeds ca 0,07 mg/l. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Gemiddelde maandelijkse chlorofyl-a-concentraties van 25 meren in vier perioden. De 
stippen geven de dagen aan van de jaarlijkse voorjaars- (zwart) en (na)zomermaxima (wit) in zes 
boezemmeren met de langste reeksen waarnemingen. De zwarte en witte lijnen zijn respectievelijk de 
significante trends van voorjaars- en (na)zomermaxima. De grijze lijn geeft de significante trend van 
de bloeipiek van de dominante cyanobacterie Planktothrix agardhii in alle 25 meren aan. 

 
De meest algemene soort, gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode en alle onderzochte 

watertypen is de bloeivormende blauwalg Planktothrix agardhii. Die geldt als een negatieve indicator 
voor de waterkwaliteit. Ook als soortgroep maakten de blauwalgen een belangrijk deel uit in veel 
watertypen, met name in de grotere oppervlaktewateren, als IJsselmeer, boezemmeren en 
polderplassen. Vooral in de jaren ’90 is het aandeel van de blauwalgen, in het bijzonder van P. 
agardhii in veel watertypen sterk afgenomen. De soortensamenstelling van de fytoplankton-
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gemeenschap (in totaal 567 soorten) in het geheel is sinds 1990 sterk veranderd en vertoont 
significante correlaties met de concentraties van chloride, totaal-fosfaat en totaal-stikstof.  

 
In de periode 1981-’90 zijn er in april-oktober in de boezemmeren steeds hoge chlorofylconcen-

traties, met een maximum in mei. Met de afname van de eutrofiëring in de tijd neemt niet alleen de 
chlorofylconcentratie af, maar wordt de verdeling in de perioden na 1990 meer tweetoppig, met een 
top in april en nog wat hogere top in augustus-september. De voorjaarspiek valt in 2005 steeds zo’n 1-
2 maanden vroeger dan in 1985, terwijl de nazomerbloei even zoveel naar achteren is verschoven. 
Deze netto-toename van het ‘groeiseizoen’ voor het fytoplankton kan mogelijk worden toegeschreven 
aan klimaatverandering. De voorjaarsbloei wordt vooral door diatomeeën veroorzaakt en de 
najaarsbloei door het blauwwier P. agardhii. 
 
 
DIATOMEEËN  
 

Voor dit onderzoek zijn vooral de soorten bemonsterd die vastgehecht zijn aan water- en 
oeverplanten, in het bijzonder riet. Er zijn in de verschillende watertypen 364 soorten aangetroffen, 
waarvan de relaties met de voedselrijkdom en het zoutgehalte van het water goed bekend zijn. Daarbij 
zijn de karakteristieke Friese oppervlaktewateren als boezemmeren, laagveen- en polderplassen en 
petgaten sterk ondervertegenwoordigd of afwezig.  

 
Doordat pas in 1993 met het diatomeeënonderzoek is begonnen zijn de grote veranderingen in de 

jaren tachtig gemist, maar er is wel informatie van referentiemateriaal (afkomstig uit het Nationaal 
Herbarium) van het begin van de 20e eeuw. De soortensamenstelling van de boezemwateren is 
sindsdien sterk veranderd: indicatoren voor voedselarmoede en zeldzame soorten zijn verdwenen of 
sterk achteruit gegaan. In de laatste vijftien jaar is er een tendens tot verbetering: de afname van 
concentraties van voedingsstoffen, die heeft geleid tot lichte verschuivingen in de soortensamenstelling 
en afname van indicatiegetallen voor de voedselrijkdom, vooral in de duinwateren, pingoruïnes, 
vennen en hoogveenplassen, stromende wateren, stadsgrachten en kanalen en in mindere mate in de 
sloten en laagveenplassen (Tabel 2). 

 
 
Tabel 2. Gemiddelde trofie-indicatiegetallen van diatomeeën volgens Van Dam e.a. (1994). Schaal: 1 
(oligotrafent) – 6 (hypereutrafent). Dalende trends zijn onderstreept. 
 

Aantal Watertype 1904-'19 '91-'95 '96-'00 '01-'05

1 Stromende wateren 4.9 4.8
2 Vennen 2.0 1.7
7 Pingo's 4.4 4.3

2 Stadsgrachten 4.3 4.1
5 Kleikanalen 4.9 4.8
5 Veenkanalen 4.8 4.7

7 Zandsloten 4.2 4.4
8 Duinwateren 4.0 3.5
2 Boezemmeren 3.9 4.8 4.8

 
 
 
MACROFYTEN 
 

In dit onderzoek is vooral gekeken naar de ondergedoken en drijvende waterplanten, waarvan 62 
soorten zijn aangetroffen.  Elk type heeft zijn eigen combinatie van soorten. De meest voorkomende 
soort is smalle waterpest, die echter niet veel in de boezemmeren voorkomt. 

 36



 

 
Ondanks de daling van de fosfaatconcentraties en het doorzicht is er geen toename van de 

ondergedoken waterplanten in de loop der tijd vastgesteld, maar in de veensloten is de hoeveelheid 
kroos wel aanmerkelijk afgenomen. 

 
Waterplanten zijn goede indicatoren voor de fosfaatconcentratie van het water: ze indiceren een 

afname van de concentraties van totaal-fosfaat van 0,29 mg/l P rond 1980 tot 0,18 mg/l P rond 2005 
voor alle watertypen samen. Dat komt goed overeen met de rechtstreeks gemeten veranderingen van 
deze concentraties (Tabel 1). Fosfaat is voor de meeste watertypen duidelijk een sturende factor voor 
de soortensamenstelling van de echte waterplanten. Daarnaast is ook chloride wel van belang. 
 

Met name in de boezemmeren is de soortensamenstelling in de loop der tijd nauwelijks veranderd. 
Hier is wel een duidelijke gradiënt van zuidwest naar noordoost, samenhangend met verschillen in 
concentraties van chloride en fosfaat.  In andere wateren, zoals kanalen, kleisloten, petgaten, zandgaten 
en vennen zijn er grotere veranderingen in de soortensamenstelling in de loop der jaren. 

 
 

RELATIES TUSSEN KWALITEITSELEMENTEN 
 

Voor alle watertypen samen zijn er significante relaties tussen de chloride-concentraties en de 
biologische indicatoren, zoals de hoeveelheid Planktothrix agardhii, chlorofyl-a, de indicaties voor 
voedselrijkdom en fosfaat van de diatomeeën en de macrofyten, het aantal soorten muggenlarven en 
kokerjuffers en het percentage wormen en muggenlarven, maar de correlaties tussen de voedingstoffen 
en de biologische indicatoren zijn nog beter. De indicaties voor voedselrijkdom van de diatomeeën en 
de fosfaatindicatie van de macrofyten zijn sterk positief gecorreleerd.  

 
Uitgesplitst naar de verschillende watertypen liggen de relaties vaak net weer iets anders, maar ook 

hier is totaal-fosfaat de variabele die meestal sterk met de biologische indicatoren is gecorreleerd.  
Hoge onderlinge correlaties tussen indicatoren die aan de voedselrijkdom zijn gebonden komen in 
verschillende combinaties steeds weer terug, zoals het fosfaatindicatiegetal voor de macrofyten, het 
trofie-indicatiegetal voor de diatomeeën en de chlorofylconcentratie (Tabel 3). 
 
 
Tabel 3. Correlaties van enkele kwaliteitsindicatoren met totaal-fosfaat. Significanties: *p ≤ 0,05, **p 
≤ 0,01, ***p ≤ 0,001. 
 

Indicator

Percentage Planktothrix agardhii 0.19 * 0.08 0.54 ***
Chlorofyl-a 0.53 *** 0.51 *** 0.62 ***

Trofie-indicatie diatomeeën 0.74 *** 0.58 ***

Fosfaat-indicatie macrofyten 0.59 *** 0.56 *** 0.29

Aantal soorten libellenlarven en kokerjuffers -0.37 *** -0.33 **
Percentage wormen en muggenlarven 0.08 0.22

Kanalen Kleine 
meren

Boezem-
meren

 
 
 
TOTAALBEELD 
 

De belangrijkste verandering in de Friese binnenwateren gedurende de laatste kwart eeuw is de 
sterke reductie van de concentraties aan voedingsstoffen, waardoor de hoeveelheid  fytoplankton sterk 
is afgenomen en de soortensamenstelling daarvan is veranderd: minder blauwalg. Dit heeft niet geleid 
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tot een navenante toename van het doorzicht. Er is daardoor geen sterke toename van de waterplanten 
in de grotere wateren, hoewel er wel een duidelijke samenhang tussen soortensamenstelling van de 
waterplanten en fosfaat is. In sloten is er wel een afname van kroos. Bij de diatomeeën zijn de relaties 
met fosfaat  minder sterk dan bij het fytoplankton, waarschijnlijk door leemten in de gegevens en het 
belang van zuurgraad en zoutgehalte voor deze algen.  
 
 
AANBEVELINGEN 
 

Bij de opzet van een biologisch meetnet moet niet alleen rekening worden gehouden met de vragen 
die nu worden gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water, maar ook met 
mogelijke vragen in de toekomst, waarvan de aard nu niet altijd bekend is. Daarom wordt voorgesteld 
om het meetnet van Wetterskip Fryslân voor de macro- en microflora in grote trekken voort te zetten 
zoals het nu is, waarbij verschillende biologische kwaliteitselementen in verschillende watertypen 
periodiek worden geïnventariseerd.  
 

De totale inspanning voor het verrichten van de hiervoor noodzakelijke metingen zal ongeveer 
gelijk blijven. Aanbevolen wordt om de verdeling van de biologische kwaliteitselementen over de 
locaties en de watertypen zodanig aan te passen dat een meer efficiënt bemonsteringsschema met een 
grotere regelmaat ontstaat. Daardoor wordt de statistische analyse van de resultaten een stuk 
eenvoudiger en neemt de bruikbaarheid voor het beleid sterk toe. Voorgesteld wordt om het aantal 
locaties in de boezemmeren en petgaten te verminderen, waardoor ruimte ontstaat om meer aandacht 
aan de stadswateren te besteden. Een consistent, langlopend routinematig waterkwaliteitsonderzoek 
met een vast programma is uitermate belangrijk voor een goed onderbouwd waterkwaliteitsbeheer. 
 

De meetcyclus voor de toetstands- en trendmonitoring van de Kaderrichtlijn Water bedraagt zes jaar 
en die van de operationele monitoring drie jaar. Voorgesteld wordt om voor de Friese wateren een 
cyclus van drie jaar aan te houden: ook al omdat het bij een cyclus van zes jaar decennia duurt voordat 
betrouwbare conclusies over veranderingen kunnen worden getrokken. Per watertype dienen enkele 
locaties jaarlijks te worden bemonsterd om de vinger aan de pols te houden, om fluctuaties op korte 
termijn en om (achteraf) sprongsgewijze veranderingen te kunnen traceren. 

 
Bij het afsluiten van een driejaarlijkse cyclus dient een voortgangsrapportage met een eenvoudige 

presentatie van de indicatoren te worden gemaakt. Elke zes jaar kan dan, parallel met het KRW-traject, 
een uitgebreidere rapportage worden vervaardigd, waarbij dieper op de resultaten wordt ingegaan en 
relaties met veranderingen van relevante milieuvariabelen worden gelegd. Daarbij dient ook aandacht 
te worden besteed aan andere milieuvariabelen dan chloride en nutriënten, bijvoorbeeld 
hydromorfologie en inrichting. Tevens verdient het aanbevelingen ook de langetermijnveranderingen 
van oeverplanten te onderzoeken. Het basismateriaal daarvoor is beschikbaar. 
 
 
LITERATUUR 
 
Grontmij | AquaSense & Koeman en Bijkerk B.V. (2007). Trendanalyse hydrobiologische gegevens 

Friesland. In opdracht van: Wetterskip Fryslân. Grontmijrapport 210455. Koeman en Bijkerk 
Rapport 2007-015. Adviseur Water en Natuur Rapport 605. Amsterdam/Haren/Amsterdam. X + 
175pp. (http://library.wur.nl/ebooks/1836493.pdf). 

Dam, H. van, A. Mertens, J. Sinkeldam (1994): A coded checklist and ecological indicator values of 
freshwater diatoms from The Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 28: 117-131.  

Lyon, M.J.H. de & J.G.M. Roelofs (1986): Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en 
bodemgesteldheid. II. Laboratorium voor Aquatische Oecologie, Katholieke Universiteit, 
Nijmegen. 126p.  

 

 38



 

 
Diatom paleoecology of Lake IJssel, The Netherlands 

 
Holger Cremer1, Frans P. M. Bunnik1 & Eddy H. R. R. Lammens2

 
 
1Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, National Geological Survey, 
Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, The Netherlands.  
holger.cremer@tno.nl 
2Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment RIZA, P.O. Box 17, 8200 AA 
Lelystad, The Netherlands 
 
 
INTRODUCTION 
 

Lake IJssel is the water body between the closing dam (the so-called Afsluitdijk) in the north and 
the national road N302 in the south (Figure 1). The construction of the dam was completed in 1932 
and separated Lake IJssel from the former Southern Sea (the Zuiderzee). Lake IJssel freshened within 
five years following its separation. The lake has a surface area of approximately 1138 km2 of which 45 
% were reclaimed as polders, and the maximum depth is 7 m. Lake IJssel is nowadays a 
multifunctional area with various natural, recreational, nautical and industrial functions. 

 
Although the ecological quality of Lake IJssel is regularly monitored since 1975 (e.g., Lammens et 

al., 2001; De Leeuw et al., 2006), the number of paleoecological studies in the lake is comparably low. 
However, the reconstruction of the ecological quality in Lake IJssel since its separation from the sea 
could give interesting insights of the development of artificial lakes that are heavily impacted by 
human activities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Map of the Lake IJssel region and coring location for core IJ6. 
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For this study, sediment core IJ6 was recovered in the northwestern part of Lake IJssel where, 
according to a geological profile across the lake, modern lacustrine deposits of the so-called Naaldwijk 
formation are present (Van der Rijst et al., 2005). The goal of this study was an estimation of the 
trophic history of Lake IJssel since its origination in 1932 based on sedimentary diatom assemblages. 
 

 
SEDIMENTS AND MICROFOSSILS IN LAKE IJSSEL 
 

A 63 cm long sediment core was recovered with a gravity corer at 4.20 m water depth (Figure 1). 
The core consists of a basal sand sequence which represents the Southern Sea stage before the 
construction of the dam in 1932, and an overlying gyttja sequence that was deposited in Lake IJssel 
following the construction of the dam (Figure 2). The facies transition from the marine Southern Sea 
towards the fresh Lake IJssel is perfectly matched in the microfossil record: marine diatoms, organic 
linings of foraminifera and dinoflagellates are found in the sandy sequence while the overlying 
lacustrine sediments are characterized by a diverse freshwater diatom flora and pollen (Cremer & 
Bunnik, 2006a). The chronology of the core sequence is based on two hard dates: the lithological 
transition from sand to gyttja in 1932 and the occurrence of maize pollen in the profile. Maize is 
cultivated in the Netherlands since 1980. The 4 cm thick sand layer at 31-35 cm core depth (Figure 2) 
is characterized by marine diatoms. This layer consists of re-deposited material that originated from 
regularly conducted dredging activities in Lake IJssel. 
 
 
 

 
 

Figure 2. Lithology, facies and abundance of diatoms, foraminifera, dinoflagellates and maize pollen 
in sediment core IJ6 recovered from Lake IJssel. 1Without mollusk shells. 2With mollusk shells. 
3Brackish water period following the damming of Lake IJssel. 
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THE DIATOM FLORA 
 

One-hundred-sixty-seven diatoms were recorded in the sediments of Lake IJssel, 83 freshwater and 
86 brackish-marine taxa (Cremer & Bunnik, 2006a). The most frequent diatom species at the basis of 
core IJ6, representing the Southern Sea stage, include Cymatosira belgica Grunow, Delphineis 
minutissima (Hustedt) Simonsen, Planothidium delicatulum (Kützing) Round et Bukhtiyarova (the 
mesohalobe type) and Thalassiosira proshkinae Makarova. Other species regularly occurring in this 
sedimentary unit are Campylosira cymbelliformis (A. Schmidt) Grunow, Catenula adhaerens 
(Mereschkowsky) Mereschkowsky, Cyclotella choctawhatcheeana Prasad, Delphineis surirella 
(Ehrenberg) Andrews and Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve. These taxa are part of the typical coastal 
North Sea diatom community. 
 

The diatom assemblage of the lacustrine facies is dominated throughout the core by Staurosirella 
pinnata (Ehrenberg) Williams et Round s.l. and Staurosira construens Ehrenberg s.l. (Figure 3). Other 
species occurring in higher frequencies in at least part of the core include Actinocyclus normanii 
(Gregory) Hustedt, Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen, Aulacoseira subarctica (O. Müller) 
Haworth, Cyclostephanos dubius (Fricke) Round, Fragilaria capucina Desmazières s.l., and taxa of 
the Stephanodiscus medius group (S. hantzschii Grunow, S. medius Håkansson, S. parvus Stoermer et 
Håkansson). This diatom flora, dominated by planktonic and tychoplanktonic species, is typical for 
many large deep lakes in the Netherlands. 
 
 
EUTROPHICATION HISTORY 
 

In order to get an impression of the development of the trophic state in Lake IJssel since 1932, the 
planktonic species of the sedimentary diatom assemblage were grouped according to their trophic 
indicator value (Figure 4). Indicator values of freshwater diatoms from Dutch waters were published 
by Van Dam et al. (1994) and indicated for pH, salinity, trophic state and others. Figure 3 shows a 
comparison of the abundance of oligo-mesotrophic, meso-eutrophic, eutrophic and hypertrophic 
diatom species. Whereas eutrophic diatom species were abundant throughout the studied period, oligo-
mesotrophic species mainly occur in the core prior to 1960 and meso-eutrophic species between 1960 
and 1990. The succession of the sedimentary diatom assemblages can be used to qualitatively describe 
three developmental stages with regard to the trophic state of Lake IJssel in the past 75 years. 
 
1. 1932-1960, mesotrophic to eutrophic environment; 
2. 1960-1990, increasing eutrophication to hypertrophy;  
3. Since 1990, weak recovery to strong eutrophy. 
 

This interpretation is supported by in-situ measured total phosphorus (TP) concentrations that are 
recorded since 1975 (Figure 4; De Leeuw et al., 2006). These values show maximum average TP 
concentrations of around 275 µg l-1 during the early 1980’s and a steady decrease since that time to 
values of approximately 100 µg l-1. Recently, Lake IJssel is still an eutrophic to hypertrophic lake 
which is also clearly indicated by the modern diatom phytoplankton which mainly consists of Diatoma 
tenuis, Stephanodiscus medius, S. hantzschii, S. parvus and Aulacoseira islandica (Cremer & Bunnik, 
2006b). 
 
CONCLUDING REMARKS 
 

This study demonstrates that diatoms can be used to reconstruct past lake water conditions 
including the eutrophication history of Dutch artificial lakes. In a following step the application of  
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Figure 3. Diatom assemblages in Lake IJssel since 1932 based on sediment core IJ6. 
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training sets and transfer functions – e.g., by using those available in EDDI (European Diatom 
Database Initiative) – might lead to a translation of the downcore diatom assemblage composition into 
absolute total phosphorus concentrations. This instrument would also allow to deduce reference 
conditions for Dutch lakes that are needed to define lake restoration goals within the European Water 
Framework Directive (Van der Molen et al., 2004 
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Figure 4. Abundance of trophic classes of planktonic diatoms and deduced trophic state in Lake IJssel 
since 1932. The composition of trophic classes is based on the trophic indicator values of diatoms 
according to Van Dam et al. (1994). In-situ measurements of total phosphorus since 1975 (De Leeuw 
et al., 2006) are shown for comparison. 
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ABSTRACT 

We reconstructed past and present trophic conditions in dike-breach lake De Waai by using 
diatoms. The lake is located in the Rhine-Meuse delta and its sediment record reflects the 
environmental history since the 16th century. The diatom assemblages indicate three major phases in 
the lake’s history. After the formation of the lake the diatom assemblages indicate highly nutrient-
enriched conditions, whereas during the subsequent centuries small changes in the diatom composition 
point to a decrease in trophic state. The youngest history of the lake shows an increased nutrient state 
due to human activities.  

 
 

INTRODUCTION 
 

The European Water Framework Directive requires reference conditions to be estimated and 
achieved for all water bodies, including lakes. This implies that the ecological and hydrological state 
of surface waters should be close to conditions without significant anthropogenic impact (Bennion et 
al., 2004). In lowland areas such as the Netherlands there is a long tradition of managing surface 
waters, because of the need to control the river systems in a delta region prone to flooding. Moreover, 
dealing with home-made and upstream-derived water quality problems are important socio-economic 
issues. 

 
Eutrophication and acidification of surface waters in the Netherlands have been intensively 

investigated for many years (Gulati, 1972, Van Dam and Buskens, 1993, Van den Brink et al., 1994). 
Ecological studies on shallow Dutch lakes illustrate a strong influence of factors such as human impact 
and climate causing increased primary production and nutrient-enriched waters (Mooij et al., 2005). 
Gulati and Van Donk (2002) discuss the interplay between the origin, eutrophication, and restoration 
of Dutch shallow lakes and emphasize the influence of rivers on the trophic state of lakes. Van der 
Molen and Portielje (1999) describe the improvement of the nutrient status of many Dutch lakes as a 
result of decreased nutrient input and biomanipulation since the 1980s. However, there are still 
problems with the implementation of lake restoration programs as shown by Van Donk and Gulati 
(1995) for Lake Zwemlust where the lake returned to its hypertrophic state six years after restoration.  

 
Diatoms are excellent indicator organisms that react very fast to nutrient changes in the water 

column (e.g. Stoermer and Smol, 1999) and preserve well in sediments. In order to assess how, when 
and why the recent ecological state of Dutch lakes developed it is necessary to understand the history 
of the lakes and to determine background nutrient levels of the lakes, because the monitoring of 
hydrological and biological parameters covers only several decades. Palaeolimnological studies allow 
reconstructing the development of an aquatic ecosystem over long time scales by analyzing biotic and 
abiotic parameters in the sediment record. Cremer et al. (2004), for instance, investigated the recent 
history of lakes in the Danube Delta (Romania), thereby, not only demonstrating the high diatom 
diversity in the lakes’ sediments but also between the different lakes. Van Dam (1987) reconstructed 
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the acidification history of Dutch moorland pools for the past 150 years analyzing diatoms, 
chironomids, pollen, and macrofossils in their sediments. Recently, Cremer et al. (2006a, b) 
reconstructed the trophic history of Zwartemeer and IJsselmeer using fossil diatom assemblages. The 
same authors also assessed the trophic conditions of other relatively deep Dutch lakes (Cremer et al., 
2005). 

Despite hydrological and biological observations on dike-breach lakes (Leentvaar, 1958 and Van 
der Velde et al., 1976), the history and the development of this lake type is still poorly studied. The 
absence of comprehensive palaeoecological research on the relatively deep Dutch delta lakes is the 
main motivation of this study. Here we describe the trophic history of a deep, hypertrophic dike-breach 
lake using diatoms.  

 
 

STUDY AREA 
 
Lake De Waai is located between the rivers Rhine and Waal (Figure 1). The lake was formed in 

1572 (Teixeira de Mattos, 1931) as result of a dike-breach flooding event. Nowadays the lake is 15 m 
deep with a surface area of ca. 3.3 ha (Van Heusden, 1945). Leentvaar (1958) documented sixteen so-
called ‘wielen’ lakes including Lake De Waai. According to Leentvaar (1958) Lake De Waai is a 
dimictic and eutrophic lake with an anoxic hypolimnion, high concentrations of FeS, and a thermocline 
between 5 and 6 m water depth.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Map of the Netherlands indicating the location of Lake De Waai. 
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MATERIAL AND METHODS 
 
Sediment coring 
In 2005 a sediment sequence of 1152 cm length was recovered at Lake De Waai by using a piston 

corer (Uwitec, Mondsee, Austria). The entire core was sampled in the laboratory in contiguous 1 cm 
intervals. 

 
Diatom analysis 
Fifty-nine sediment samples were initially freeze-dried and 1 g of this material was processed for 

diatom analysis according to Cremer et al. (2001). Slides were prepared by the sedimentation tray 
method (Battarbee, 1973) and by using Naphrax® as mounting medium. At least 500 diatom valves on 
each slide were counted and the relative abundance of each taxon was calculated. For diatom 
identification Krammer and Lange-Bertalot (1991, 1991a, 1991b, 2000) and Håkansson (2002) were 
used. 

 
 

RESULTS AND DISCUSSION  
 

The results of the diatom analyses are presented in Figure 2. Three diatom assemblage zones (Z 1-
3) were distinguished.  

 
The first zone (Z1) is characterized by the dominance of the planktonic species Stephanodiscus 

hantzschii, infrequently alternated by Cyclostephanos dubius and Fragilaria capucina. The 
composition of the diatoms according to their trophic preferences (Van Dam et al., 1994) showed a 
clear dominance of eutrophic and hypertrophic taxa (Figure 3). This is likely the result of enhanced 
nutrient availability by repeated river floods that persisted for more in a century in the newly created 
lake.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. The diatom succession in the sediment core from Lake De Waai. 
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In the second zone (Z2), the abundance of S. hantzschii declined and C. dubius and Aulacoseira 
granulata became the dominant species. Puncticulata bodanica and P. radiosa occurred in this stage 
too. The occurrence of the latter two taxa is indicative of less nutrient-rich conditions. The decline of 
the sum of hypertrophic diatoms and the synchronous increase of diatoms indicative of meso- and 
oligotrophic conditions (Figure 3) may represent a stabilization of the aquatic ecosystem as an effect of 
declined river flooding frequency. 

 
In the third zone (Z3), the diatom assemblages showed a more complex succession. Two main 

groups of diatoms were important during this period. The interval 220-170 cm is dominated by P. 
bodanica and P. radiosa, whereas S. hantzschii is the dominant diatom in the interval 170-150 cm. 
From 150 to 50 cm the diatom assemblages are dominated by P. bodanica and P. radiosa, whereas S. 
hantzschii again dominated the youngest part of the lake’s history. Asterionella formosa occurs also 
frequently in the upper two meters of the core. The entire zone Z3 is characterized by the increased 
abundance of hypertrophic diatoms together with a decline of oligotrophic taxa, which reflects 
increased nutrient input due to human activities. 

 
Limnological observations of the lake showed that cyanobacteria dominated the phytoplankton in 

1941 (Leentvaar, 1958), evidencing hypertrophic conditions.  In contrast to Z1 when the dominant 
diatoms and consequently the trophic conditions were hypertrophic, the diatom assemblages in Z3 
indicate different nutrient conditions. The occurrence of oligo- and mesotrophic diatoms in substantial 
abundances during Z3 points to a lower trophic state of the lake in comparison to Z1. Nevertheless, 
Lake De Waai has been a nutrient-enriched lake throughout its whole history. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. The diatom-based trophic state of Lake De Waai using the diatom indicator values for the 
trophic state according to Van Dam et al. (1994).  
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CONCLUDING REMARKS 
 

Our results show that the studied dike-breach lake is a very sensitive aquatic system. The main 
reasons for the constantly high trophic state of the lake are first regular floods and then human impact 
on the surrounding land and directly on the lake. Historical data provide information about major 
flooding of the area and the repairing of the dike (Bijl, 2000, Gottschalk, 1975, 1977, Teixeira de 
Mattos, 1931, Will, 2002). Both may have caused disturbances in the aquatic ecosystem. Due to strong 
river regulation flooding has recently had little impact on the floodplain  lakes.  
 
 
REFERENCES 
 
Battarbee, R. W. (1973). A new method for estimation of absolute microfossil numbers, with reference 

especially to diatoms. Limnology and Oceanography 18: 647-653. 
Bennion, H., J. Fluin, and G.L. Simpson (2004). Assessing eutrophication and reference conditions for 

Scottish freshwater lochs using subfossil diatoms. Journal of Applied Ecology 41: 124-138.  
Bijl, A. (2000). Tussen de Diefdijk en de Zouwedijk, een Waterstaatkundige en Sociaal-Economische 

Geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984). Goudriaan, De Groot Drukkerij B.V. 
Cremer, H., A.D. Buijse, A.F. Lotter, W. Oosterberg, and M. Staras (2004). The palaeolimnological 

potential of diatom assemblages in floodplain lakes of the Danube Delta, Romania: a pilot study 
513: 7-26. 

Cremer, H., F.P.M. Bunnik, E.P.Kirilova (2006a). Afzettingsmilieu en paleowaterkwaliteit in het 
Zwarte Meer in de 20ste eeuw. TNO Rapport 2006–U– R0150/B. 

Cremer, H. and F.P.M. Bunnik (2006b). Paleowaterkwaliteit van het IJsselmeer sinds de aanleg van de 
Afsluitdijk in 1932. TNO-rapport 2006-U-R0133/B. 

Cremer, H., F.P.M. Bunnik, E. Kirilova. (2005). Paleowaterkwaliteit van rivieren, meren en wielen in 
Nederland: Locaties, materiaal en analyseresultaten.  TNO Rapport NITG 05-160-B. 

Cremer, H., B. Wagner, M. Melles, and H. Hubberten, (2001). The postglacial environmental 
development of Raffles Sø, East Greenland: inferences from a 10 000 year diatom record. Journal 
of Paleolimnology 26: 67-87. 

Gottschalk, M.K.E. (1975). Stormvloeden en Rivieroverstomingen in Nederland. Deel 2: de Periode 
1400-1600. Assen, van Gorcum. 

Gottschalk, M.K.E. (1977) Stormvloeden en Rivieroverstomingen in Nederland. Deel 3: de Periode 
1600-1700. Assen, van Gorcum. 

Gulati, R.D. (1972). Limnological studies on some lakes in the Netherland. I. A limnological 
reconnaissance and primary production of Wijde Blik, an artificially deepened lake. Freshwater 
Biology 2: 37-54. 

Gulati, R.D. and E. van Donk (2002). Lakes in the Netherlands, their origin, eutrophication and 
restoration: state of the art review. Hydrobiologia 478: 73-106.  

Van der Molen D.T. and R. Portielje (1999). Multi-lake studies in the Netherlands: trends in 
eutrophication. Hydrobiologia 408/409: 359-365.   

Håkansson, H. (2002). A compilation and evolution of species in the genera Stephanodiscus, 
Cyclostephanos and Cyclotella with a new genus in the family Stephanodiscaceae. Diatom 
Research 17: 1-139. 

Heiri, O., H. Cremer, S. Engels, W. Z. Hoek, W. Peeters, A.F. Lotter (2007). Lateglacial summer 
temperatures in the Northwest European lowlands: a chironomid record from Hijkermeer, the 
Netherlands. Quaternary Science Reviews: 1-18.  

Krammer, K. and H. Lange-Bertalot (1991). Bacillariophyceae 4. Teil: Achnanthaceae. In Ettl., H., G. 
Gärtner, J. Gerloff, H. Heynig & D. Mollenhauer (eds.), Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 
2/4. Gustav Fischer Verlag, Heidelberg: 437pp. 

 48



 

Krammer, K. and H. Lange-Bertalot (1999a). Bacillariophyceae 1. Teil: Naviculaceae. In Ettl., H., J. 
Gerloff, H. Heynig & D. Mollenhauer (eds.), Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav 
Fischer Verlag, Heidelberg: 876 pp. 

Krammer, K. and H. Lange-Bertalot (1999b). Bacillariophyceae 2. Teil: Bacillariaceae, 
Epithemiaceae, Surirellaceae. In Ettl., H., J. Gerloff, H. Heynig & D. Mollenhauer (eds.), 
Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 2/2. Gustav Fischer Verlag, Heidelberg: 611pp. 

Krammer, K. and H. Lange-Bertalot (2000). Bacillariophyceae 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, 
Eunotiaceae. In Ettl., H., G. Gärtner, J. Gerloff, H. Heynig & D. Mollenhauer (eds.), 
Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag, Heidelberg: 599pp. 

Leentvaar, P. (1985). Observations on the plankton of some inland waters, especially ‘wielen’, in the 
Netherland. Beaufortia. Series of Miscellaneous Publications 73 (6): 171 – 197.  

Mooij W. M., S.H. lsmann, L. N. De S. Domis, B. A. Nolet, P. L. E. Bodelier, P. C. M. Boers, L. M. 
D. Pires, H. J.Gons, B. W. Ibelings, R. Noordhuis, R. Portielje, K. Wolfstein, and E. H. R. R. 
Lammens (2005). The impact of climate change on lakes in the Netherlands: a review. Aquatic 
Ecology 39: 381–400. 

Stoermer, E.F. and J.P. Smol (1999). The Diatoms: Applications for Environmental and Earth 
Sciences. Cambridge University Press, Cambridge: 469pp. 

Teixeira de Mattos, L.F. (1931). De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland, 
part IV-3. Den Haag, Martinus Nijhoff: 810-830. 

Van Donk E. and R.D. Gulati (1995). Transition of a lake to turbid state six years after 
biomanipulation: mechanisms and pathways. Water Science and Technology 32 (4): 197-206.  

Van Dam, H., A. Mertens, and J. Sikeldam (1994). A coded checklist and ecological indicator values 
of freshwater diatoms from the Netherlands.  Netherlands Journal of Aquatic Ecology 28: 117-133. 

Van Dam H. and R.F.M. Buskens (1993). Ecology and management of moorland pools: balancing 
acidification and eutrophication. Hydrobiologia 265: 225-263. 

Van Dam H. (1987). Verzuring van vennen: een tijdsverschijnsel. PhD thesis. University of 
Wageningen, The Netherlands.  

Van der Brink, F.W.B., M.M. Van Katwijk, and G. Van der Velde (1994). Impact of hydrology on 
phyto- and zooplankton community composition in floodplain lakes along the Lower Rhine and 
Meuse. Journal of Plankton Research 16 (4): 351-373.  

Van der Velde, G., H.P.J.J. Cuppen, , J.G.M. Roelofs, (1976) Een hydrobiologische waardering van 
het Haarsteegse Wiel (gemeente Vlijmen). Rapport nr. 27, Laboratorium voor Aquatische 
Oecologie, Universiteit Nijmegen, 17 p.  

Van Heusden, G.P.H., 1945, Waarnemingen in eenige ‘wielen’ in de Betuwe, Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 62: 118-141. 

Will, C., 2002, Sterk Water: de Hollandse Waterlinie. Utrecht, Matrijs. 
 

 49



 

 
Naardermeer op weg naar volledig herstel 

 
Gert van Ee 

 
 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Edam 
g.vanee@hhnk.nl 
 
 
SAMENVATTING 
 

Het Naardermeer is beroemd als eerste natuurmonument in Nederland en heeft altijd een 
belangrijke rol gespeeld in de natuurbescherming, in het bijzonder als voorbeeld voor laagveenwateren 
met hoge natuurwaarde. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw ging de natuurwaarde en 
waterkwaliteit sterk achteruit. In de tachtiger jaren besloot men tot het nemen van een aantal 
maatregelen die moesten leiden tot herstel. Het streefbeeld dat werd opgesteld voor 2005 is weliswaar 
nog niet helemaal bereikt, maar er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in het herstel. Het onderzoek 
dat hiervoor werd uitgevoerd aan de waterkwaliteit en natuurwaarden heeft dit zichtbaar gemaakt. De 
resultaten van dit onderzoek  zijn in het boek “Meer Meer” beschreven, dat in 2006 is verschenen. 
 
 
INLEIDING  
 

In het onderzoek van het Naardermeer zijn diatomeeën gebruikt als indicatoren voor waterkwaliteit. 
In het Naardermeer is in het verleden in 1925-1926 door Van der Werff naar diatomeeën gekeken. 
Resultaten van zijn onderzoek zijn terug te vinden in het handboek van Natuurmonumenten van 1923-
1928 (Stomps, 1928). Later, in 1943, onderzocht Vorstman het plankton van het Groote Meer. In 1972 
deed Van Dam onderzoek naar de epifytische diatomeeën van het Naardermeer, speciaal in relatie tot 
de watervervuiling (Van Dam, 1973).  
 

In 1993 is een rapport verschenen over het diatomeeënonderzoek in het Naardermeer tot en met 
1990 (Van Ee en Van Dam, 1993). Hierin werd geconcludeerd dat de verslechterde waterkwaliteit van 
1984 (vóór de defosfatering van het inlaatwater) in 1990 sterk verbeterd was.  
In 1999 is over de bereikte resultaten tot en met 1997 gerapporteerd (Boosten et al 1999). Hierbij zijn 
ook gegevens uit de eerdere onderzoeken betrokken. Van de resultaten van het onderzoek naar de 
effecten van de maatregelen is in 2006 het boek “Meer Meer” verschenen (Boosten et al, 2006). 
 
 
KORTE HISTORIE NAARDERMEER 
 

De oorsprong van het Naardermeer is onbekend. Op oude kaarten en in oude geschriften is een 
doorbraak van de Vecht van ca. 500 na Chr. vermeld. Aangenomen wordt dat het Naardermeer niet is 
ontstaan door menselijk handelen, zoals de andere wateren in de Vechtstreek. In de middeleeuwen 
(figuur 1) was er een open verbinding met de rivier de Vecht. 
 

Van 1623-1629 is het Naardermeer drooggelegd. In de 80-jarige oorlog is het weer onder water 
gezet. Veel later, in 1883 is er wederom een poging gedaan het meer droog te leggen. Maar dit is 
mislukt, doordat er hoge kosten gemaakt moesten worden om alleen al de zoute kwel (63.000 m3 bij 
droge jaren) kwijt te raken. Vervening zoals in Ankeveen in de 17e-19e eeuw is niet gelukt omdat de 
turf van slechte kwaliteit was. Aannemelijk is dat het Naardermeer van natuurlijke oorsprong is.  
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Figuur 1. Ronde Kaart van Gooiland, ca. 1530 
 
 
RESULTATEN DIATOMEEËNONDERZOEK NAARDERMEER 
 

In totaal zijn 215 diatomeeënmonsters van het Naardermeer in de database aanwezig.Vanaf 1988 
zijn in 178 monsters 283 verschillende soorten diatomeeën aangetroffen. Het beeld bestaat uit relatief 
veel soorten van schoon en zuurstofrijk (oligosaprobe) water; soorten van  matig tot sterker 
verontreinigde wateren (B-mesosaproob – polysaproob) komen weinig voor.  
 

Het beeld van het Naardermeer komt goed overeen met de beschrijving van de referentiesituatie in 
de Europese Kaderrichtlijn Water voor het watertype M14, ondiepe (matig grote) gebufferde plassen 
(Van der Molen, 2004). Volgens deze beschrijving kan de referentiesituatie voor type M14 worden 
gedomineerd door Achnanthes minutissima en Cocconeis placentula. Verder worden genoemd 
vertegenwoordigers van de geslachten Cymbella en Eunotia en een aantal grotere Gomphonema’s, 
zoals G. acuminatum, G. dichotomum, G. pratense en G. vibrio. Behalve deze laatste twee zeer 
zeldzame soorten komt dit beeld geheel met de analyses door de jaren heen. Belangrijke indicatoren 
voor schone laagveenplassen zijn gelijk gebleven en na 1997 verder toegenomen (figuur 2).  
 

Het algemene beeld is een zeer goede waterkwaliteit, waarin veel kenmerkende soorten voorkomen. 
De verbeteringen uit 1997 hebben zich later doorgezet en soorten van schone laagveenplassen zijn 
verder toegenomen. Er zijn echter wel verschillen gebleven in waterkwaliteit tussen het zuidelijk en 
noordelijk deel van de spoorlijn: in het noordelijk deel is de waterkwaliteit aanzienlijk beter dan in het 
zuidelijk deel.  

 
In veel monsters zijn na 1998 ook weer zeldzame en kenmerkende soorten gevonden. Deze soorten 

komen vaak in lage aantallen voor maar zijn belangrijk omdat ze snel verdwijnen bij verslechtering 
van de waterkwaliteit. In 1943, in de monsters van hydrobiologe mevrouw Vorstman, kwamen deze 
soorten in ruim de helft van alle monsters voor. Later, in 1972 was dit flink afgenomen en nog later, in 
1984, waren nog maar nauwelijks van deze soorten aanwezig (Van Ee en Van Dam 1993). Vanaf 1988 
kwam hierin verbetering en tot 1997 trad verdere verbetering op. Vanaf 1998 tot 2004 treedt hierin 
verdere toename van een aantal kenmerkende soorten op (figuur 2). 
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Figuur 2. Indicatoren van schone laagveenplassen bij de diatomeeën. Op de Y-as: percentage 
aanwezigheid van de betreffende soort in monsters van dat jaar. 
 
 
SAPROBIE, TROFIE EN ZUURSTOFHUISHOUDING 
 

Uit de analyses van de diatomeeën zien we dat er een langzame maar gestage stijging is van soorten 
van oligo-mesotroof water (figuur 3). Dit komt vooral doordat soorten van oligotroof water langzaam 
toenemen in de laatste jaren. De zuurstofrijke soorten en de oligosaprobe soorten vertonen eerst een 
daling naar de negentiger jaren maar vanaf 1995 komt hierin verbetering en gaat de lijn weer langzaam 
stijgen. Hierbij is de situatie van het verleden nog niet bereikt, maar deze wordt naar verwachting in de 
komende jaren wel benaderd als de huidige trend aanhoudt. 
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Figuur 3. Verloop van oligo-mesotrofe, zuurstofrijke, oligo-mesosaprobe soorten in het Naardermeer. 
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BESPREKING PER LOCATIE  
 

Vanaf het inlaatpunt bij de Visserij volgen we het water het Naardermeer in. Vanaf de Visserij is 
dan het eerstvolgende monsterpunt het begin van de Hoofdvaart. Daarna gaan we naar het zuidoosten 
en komen in het Kolkje/Binnenzij. Weer terug naar de Hoofdvaart bereiken we vervolgens het 
Spookgat om daarna in het Groote Meer te belanden. Daarna varen we door en bereiken onder de 
spoorlijn door varende het zuidelijke deel van het Naardermeer. Eerst komen we in de Veertigmorgen 
en tenslotte op het laatste punt in de Bovenste Blik.  
 
VISSERIJ  

Vanaf de defosfateringsinstallatie komt het inlaatwater hier via de Visserij het Naardermeer binnen. 
Vanaf 1988 zijn de diatomeeën hier onderzocht. In het vorige rapport was een verbetering in de 
waterkwaliteit te zien vanaf 1988 met een lichte terugval rond 1992 en een verdere verbetering naar 
1997. Na 1997 zet deze verbetering door; dit zien we vooral door de  toename van Anomoeoneis 
vitrea,  Achnanthes pusilla en A. petersenii, soorten van oligosaprobe en oligotrofe omstandigheden.  
 
HOOFDVAART 

Het begin van de Hoofdvaart lijkt veel op de Visserij. Ook hier was hetzelfde verloop te zien van 
een aanvankelijke verbetering in waterkwaliteit vanaf 1988, een klein oponthoud rond 1992 en een 
verdere verbetering tot 1997. Daarna zet ook hier de verbetering door: Anomoeoneis vitrea, 
Achnanthes pusilla en A. petersenii nemen toe, maar vanaf 2001 komt hier nog een belangrijke 
indicatorsoort van zeer schoon water bij: Cymbella cesatii. 
 
KOLKJE/BINNENZIJ 

In het Kolkje zien we hetzelfde beeld als in de Hoofdvaart en de Visserij. Belangrijke indicatoren 
van schoon water die toenemen vanaf 2000 zijn: Achnanthes pusilla en Cymbella microcephala. De 
kenmerkende soort van schone laagveenplassen Anomoeoneis vitrea is hier vanaf 1991 steeds 
aanwezig.  
 
SPOOKGAT 

In het Spookgat was de kwaliteit in 1972 zeer goed, in 1984 sterk achteruit gegaan en daarna 
langzaam verbeterd tot 1997. Vanaf najaar 2000 komt de diatomee Anomoeoneis vitrea in de monsters 
voor en vanaf voorjaar 2001 komt daar de schoonwater soort Cymbella cesatii bij. Dit betekent een 
duidelijke verdere verbetering van de waterkwaliteit in het Spookgat. 

 
GROOTE MEER 

In het vorige rapport was geconstateerd dat in het Groote Meer een verbetering was opgetreden 
tussen 1984 en 1997. Vanaf 1998 heeft deze verbetering doorgezet. In 2000 en 2001 is Anomoeoneis 
vitrea weer in het Groote Meer aanwezig, maar daarna pas weer in het najaar van 2004. Zeerpositief is 
dat Cymbella microcephala vanaf 2000 steeds en in toenemende mate aanwezig is. Een andere 
positieve ontwikkeling is de verschijning van de zeldzame soort van zeer schoon water Cymbella 
cesatii; deze komt vanaf 2001 in alle monsters voor. 

Voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn referenties en maatlatten ontwikkeld. Hierbij is het 
Naardermeer als voorbeeld voor watertype M14 (“Ondiepe (matig grote) gebufferde plassen”) 
uitgewerkt en het Groote Meer beoordeeld voor het jaar 2001 (zie uitgelicht). De beoordeling voor het 
Groote Meer viel zeer positief uit: in 2001 bleek uit de diatomeeënanalyses dat het Groote Meer de 
hoogste klasse (“zeer goed”) scoorde.   

 
VEERTIGMORGEN 

De kwaliteit van de Veertigmorgen is steeds zeer constant. In het vorige rapport werd dit 
omschreven als eutroof, B-mesosaproob (licht tot matig verstoord) water met een goede 
zuurstofhuishouding. Vanaf 1998 blijft dit beeld heel constant met overwegend dezelfde 
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diatomeeënsoorten, waarbij de kenmerkende laagveensoorten van de locaties ten noorden van de 
spoorlijn nagenoeg ontbreken, maar waar tevens slechts weinig storingssoorten aanwezig zijn. 
 
BOVENSTE BLIK 

De waterkwaliteit in de Bovenste Blik op basis van de diatomeeënsoorten was in het vorige rapport 
het minst van alle onderzochte punten. Deze situatie blijft na 1998 onveranderd. De 
diatomeeënanalyses laten een zeer constant beeld zien van eutroof, B-mesosaproob (licht tot matig 
verstoord) water met een redelijke zuurstofhuishouding. De aanwezigheid van meer 
storingsindicatoren in de Bovenste Blik geeft weer dat de Veertigmorgen beter is.  
 
 

G
ro

te
 M

ee
r

V
ee

rti
gm

or
ge

n

B
ov

en
st

e 
B

lik

st
ik

st
of

zu
ur

st
of

sa
pr

ob
ie

tro
fie

Naam:
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1 1 1 3 Nitzschia lacuum 89 60 10
1 1 1 4 Cymbella microcephala 66 7 3
0 0 1 5 Navicula scutelloides 32 0 6
1 2 1 2 Achnanthes grana 21 7 6
1 1 1 1 Cymbella cesatii 21 3 0
1 2 1 2 Anomoeoneis vitrea 21 0 0
0 0 1 3 Navicula utermoehlii 18 0 3
1 1 1 3 Navicula absoluta 14 10 3
1 1 1 1 Achnanthes pusilla 11 7 0
1 1 1 1 Gomphonema parvulum var. exilissimum 11 3 0
1 1 1 3 Navicula bryophila 11 0 0
1 1 1 2 Cymbella cymbiformis 8 0 3
1 1 1 3 Cymbella helvetica 5 0 0
1 1 1 0 Gomphonema hebridense 4 3 0
1 1 1 1 Achnanthes laevis 3 0 0
1 1 1 1 Achnanthes marginulata 3 0 0
1 1 1 2 Navicula cocconeiformis 3 0 0

Zeldzamere soorten van "schoon" water

 
 
 

 
ENKELE SLOTOPMERKINGEN 

 
De belangrijkste oorzaken van de verslechterde waterkwaliteit waren de grondwaterottrekking in 

het Gooi voor drinkwater, peilverlaging in de omliggende polders, inpoldering van het IJsselmeer, de 
inlaat van vervuild Vechtwater, de kwel uit de vervuilde Karnemelksloot en de Aalscholverkolonie. 
Deze verslechtering was zichtbaar op verschillende fronten. In 1976-1984 neemt de algenbloei toe en 
wordt het water troebel (“groene soep”). Het fytoplankton bevat veel blauwwieren (Leentvaar 1965, 
1976). Bovendien treedt algenbloei vaker op, is langduriger en op meer plaatsen. Ook in het 
diatomeeënonderzoek door van Dam (1973) wordt hieraan aandacht besteed. De kranswiervelden 
verdwijnen en in de macrofauna zien we veel aasgarnaal, Neomysis integer, in de Bovenste Blik in 
troebel groen water. De vis vertoont achterstand in groei (RIVO onderzoek). 

Het herstelplan Naardermeer 1999 is integraal van aanpak en omvatte vele aspecten: 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, natuurbeheer en herstel, bestemming en verwerving van 
omliggende gronden, versterking van de ecologische infrastructuur. 
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Figuur 4. Gomphonema hebridense.     Figuur 5. Cymbella cesatii.  
Foto: R. Bijkerk.              Foto Annie Kreike. 
 
 
CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK 
 
• Het Naardermeer is goed op weg naar volledig herstel van de “oude glorie”. 
• Verschillende groepen van gemeten flora en fauna geven een aanvullend beeld over de mate van 

herstel. 
• Lange meetreeksen (monitoring) zijn ongelofelijk belangrijk om resultaten van gevoerde 

maatregelen te herkennen. 
• Het Naardermeer is een hoogst waardevol natuurreservaat met veel (zeer) bijzondere soorten en 

verdient een speciale plaats als zodanig. 
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Bibliotheca Diatomologica, Band 54.  
Bacillariophyceae from Karstic Wetlands in Mexico.  
Dedicated to Dr. Arturo Gómez-Pompa. Eberto Novelo; Rosaluz Tavera; Claudia Ibarra. 2007. 
ISBN 978-3-443-57045-3. 136 pp., 3 figures, 21 plates. Paperback.  
This publication describes the diatom flora of freshwater environments from karstic wetlands from 
El Eden Ecological Reserve, Mexico. Environmental parameters and latitude are found to influence 
the diatom flora significantly. Encountered species and their distribution are documented. Of the 
156 taxa identified in this location, 29 have a tropical distribution, 76 are considered alkaliphilous. 
As a result of this study three new combinations and 9 new taxa are described. 
 
 
 
Bibliotheca Diatomologica, Band 53.  
Taxonomic Studies of the Genera Cyclotella (Kützing) Brébisson, Discostella Houk et Klee 
and Puncticulata Hakansson in the Family Sephanodiscaceae Glezer et Makarova 
(Bacillariophyta) in Japan.   
Hiroyuki Tanaka. 2007.  ISBN 978-3-443-57044-6. 204 pp., 70 plates. Paperback.  
 
 
 
Diatoms: Biology and Morphology of the Genera.  
F.E. Round, R.M. Crawford, D.G. Mann.  
Due Late July 2007. ISBN: 9780521714693. 757 pp. Paperback edition of the 1990 hardcover 
edition. 
Illustrated descriptions of over 250 genera of diatoms are presented for the first time in this wide-
ranging volume. The introduction describes the diatom cell in detail, the structure of the wall (often 
extremely beautiful designs), the cell contents and aspects of life cycle and cell division. The 
generic atlas section is the first account of diatom systematics since 1928, and each generic 
description is accompanied by scanning electron micrographs to show the characteristic structure. 
Contents: Preface Biology of Diatoms Preamble; The diatom cell; Collecting and studying diatoms; 
Culturing; Silicon: occurrence, uptake and deposition; Cell symmetry; Life form; Valve structure; 
Complementarity and heterovalvy; Portules; Ocelli, pseudocelli and pseudo-noduli; Raphe; Girdle 
bands (copulae); Internal valves; Resting states and resting spores; The organic casing; The 
protoplast: plastids, mitchondria, dictyosomes, nucleus, vacuole; The cell cycle; Vegetative 
multiplication and cell size reduction; Sexual reproduction; Oogamy; Physiological anisogamy and 
isogamy; Automixis and parthenogenesis; Auxospore development; Motility; Ecology; 
Palaeoecology; Concepts in diatom systematics; Evolution and phylogeny; Fossils; Accounts of 
genera - preliminary notes; Summary of classification Generic atlas Centric genera Araphid genera 
Raphid genera Appendix I New Taxa Appendix II List of recently described genera Appendix III 
Index, Nominum, Genericorum, References, Taxonomic index, Subject index. 
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Unravelling The Algae: The Past, Present, and Future of Algae Systematics.  
Juliet Brodie. Due Late August 2007. ISBN: 9780849379895. 400 pp. Hardcover. 
Unravelling the Algae: The Past, Present, and Future of Algae Systematics brings together the most 
respected minds in the field to review the state-of-the-science and assess the impact of molecular 
tools on the taxonomy of algal groups. Emphasizing that a range of traditional and molecular 
approaches are required, along with other techniques such as transmission electron microscopy, to 
support full interpretation of the data, the book discusses the extent to which these tools broaden our 
understanding of the immense diversity of algae and revolutionize ideas of taxonomy and 
classification. Divided into three parts, the book introduces the very latest ideas on the evolution of 
algae and the concept of classification and illustrates contrasting viewpoints. The second section 
addresses systematics and covers virtually all algal groups ranging from microalgae to ultraplankton 
with individual chapters devoted to each. The final section explores the impact of genomics on algal 
systematics and concludes with a discussion of future directions for research. 
As the most up-to-date, authoritative source for classifying algae, Unravelling the Algae: The Past, 
Present, and Future of Algae Systematics provides unparalleled access to the encyclopedic 
information revealed by the use of the latest in molecular tools.  
 
 
Monitoring of Harmful Algae Blooms.  
L. Pettersson. Due August 2007. ISBN: 978-3-540-22892-9. Approx. 300 pp. Hardcover. 
Sometimes known as "Red Tides", harmful algae blooms are made up of a wide variety of 
phytoplankton species at large in the World’s oceans. However, they produce toxins which can 
harm marine life, and in certain circumstances, these harmful algae blooms can even cause illness 
or death in humans. Shellfish filter-feed on phytoplankton and concentrate their toxins in their 
bodies – and people who eat them can contract life-threatening food poisoning. A number of 
countries have monitoring programs to measure the presence of toxins in algae blooms. This crucial 
and timely work concentrates on the research techniques that are used to monitor visible algae 
blooms and through remote sensing, including infrared techniques, predict them through 
mathematical modeling. Drawing on current and future satellite data, the book presents visible 
perspectives on a more efficient HAB monitoring system for the future. It also emphasizes practical 
applications, impacting on marine ecology, national economy, health, food and safety and quality 
assurance. 
 
 
Ecology of Tidal Freshwater Forested Wetlands of the Southeastern United States.  
William H. Conner.  
Due August 2007. ISBN: 978-1-4020-5094-7. Approx. 515 pp. Hardcover. 
This book draws together the latest findings from investigators focusing on the hydrological 
processes, community organization, and stress physiology of freshwater, tidally influenced land-
margin forests of the southeastern United States. It describes the land use history that led to the 
restricted distribution of these wetlands, and provides descriptions of the hydrology, soils, 
biogeochemistry, and physiological ecology of these systems, highlighting the similarities shared 
among tidal freshwater forested wetlands. 
Including case studies from North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida and Louisiana, 
Ecology of Tidal Freshwater Forested Wetlands of the Southeastern United States will be an 
important resource for researchers, natural resource managers and students interested in 
understanding the complex dynamics of this unique coastal ecosystem; one that has been altered by 
land-use history and which is now undergoing decline due to changing climate, sea-level rise and 
hurricanes. In particular, it provides current knowledge on those biological, geological, hydrological 
and physical forcing factors that may influence the possible alternatives and likely success of 
coastal restoration projects for these vulnerable ecosystems. 
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Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams. Second Edition.  
Winfried Lampert and Ulrich Sommer.  
Due September 2007. ISBN: 0199213925. 336 pp., 8 halftones,147 line illustrations. Hardcover.  
This concise, readable introduction to limnology (the science of investigating the structure and 
function of inland waters), places the subject in the context of modern ecology. Unlike most 
ecological textbooks, which use examples taken almost exclusively from terrestrial systems, this 
book integrates the fields of limnology and ecology by presenting empirical data drawn entirely 
from freshwater ecosystems in order to advance ecological theories (limnoecology). This second 
edition builds upon the strengths of the first with the structure of the book following the same 
hierarchical concept of ecology, from habitat properties, individuals, populations, coupled 
populations and communities to ecosystems. However, it has been thoroughly revised throughout to 
incorporate findings from new technologies and methods (notably the rapid development of 
molecular genetic methods and stable isotope techniques) that have allowed a rapid and ongoing 
development of the field. There is a new emphasis on food webs, species diversity and ecosystem 
functioning, climate change, and conservation management. Key ecological questions are examined 
in the light of the latest experimental evidence. Throughout the text evolutionary theory is applied 
to an understanding of freshwater ecosystems, thereby filling a niche between traditional limnology 
and evolutionary ecology. 
 
 
Evolution of Primary Producers in the Sea.  
Falkowski and Knoll.  
Due August 2007. ISBN: 9780123705181. 520 pp. Hardcover. 
This text reference examines how photosynthesis evolved on Earth and how phytoplankton evolved 
through time – ultimately to permit the evolution of complex life, including human beings. The first 
of its kind, this book provides thorough coverage of key topics, with contributions by leading 
experts in biophysics, evolutionary biology, micropaleontology, marine ecology, and 
biogeochemistry. This exciting new book is of interest not only to students and researchers in 
marine science, but also to evolutionary biologists and ecologists interested in understanding the 
origins and diversification of life. Primary Producers of the Sea offers these students and 
researchers an understanding of the molecular evolution, phylogeny, fossil record, and 
environmental processes that collectively permits us to comprehend the rise of phytoplankton and 
their impact on Earth's ecology and biogeochemistry. It is certain to become the first and best word 
on this exhilarating topic. 
 
Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters. 2nd ed.  
J. David Allan.  
August 2007. ISBN: 978-1-4020-5582-9. 436 pp. Softcover. 
Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters is designed to serve as a textbook for 
advanced undergraduate and graduate students, and as a reference source for specialists in stream 
ecology and related fields. The Second Edition is thoroughly updated and expanded to incorporate 
significant advances in our understanding of environmental factors, biological interactions, and 
ecosystem processes, and how these vary with hydrological, geomorphological, and landscape 
setting. 
The broad diversity of running waters – from torrential mountain brooks, to large, lowland rivers, to 
great river systems whose basins occupy sub-continents – makes river ecosystems appear 
overwhelming complex. A central theme of this book is that although the settings are often unique, 
the processes at work in running waters are general and increasingly well understood. 
Even as our scientific understanding of stream ecosystems rapidly advances, the pressures arising 
from diverse human activities continue to threaten the health of rivers worldwide. This book 
presents vital new findings concerning human impacts, and the advances in pollution control, flow 
management, restoration, and conservation planning that point to practical solutions. 
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Eutrophication of Shallow Lakes with Special Reference to Lake Taihu. Series: Developments 
in Hydrobiology, Vol. 194.  
Boqiang Qin.  
2007. ISBN: 978-1-4020-6157-8. 328 pp. Hardcover.  
Eutrophication and algal blooms are worldwide environmental issues in lakes. The eutrophication 
process and formation mechanisms of algal blooms are particularly complicated in shallow lakes 
due to the strong lake–land, air–water and water–sediment interactions. This volume features papers 
presented at the International Symposium on the Eutrophication Process and Control in Large 
Shallow Lakes – with Special Reference to Lake Taihu, a Shallow Subtropical Chinese Lake, held 
in Nanjing, China, 22–26 April, 2005. The topics include: physical processes and their effects on 
shallow lake ecosystems; biogeochemistry of sediments and nutrient cycling in shallow lakes; algal 
blooms and ecosystem response in shallow lakes; eutrophication control and restoration in shallow 
lakes; and resource exploitation, environmental protection and sustainable management in shallow 
lakes. 

 
 

Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Series: Cellular Origin, Life in Extreme 
Habitats and Astrobiology, Vol. 11.  
Joseph Seckbach.   
Due October 2007. ISBN: 978-1-4020-6111-0. Approx. 450 pp. Hardcover. 
Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments is a unique collection of essays, contributed by 
leading scientists from around the world, devoted to algae – and some related microbes – observed 
in unexpected harsh habits, which it seems are an oasis or Garden of Eden for these organisms. This 
timely book on Extremophilic alga, including its especially impressive micrographs, may provide 
clues about the edges of life on Earth and possibly elsewhere in the universe. Defining locations 
from the anthropomorphic point of view, the environments explored ranges from severe and distant 
to "normal" places. The algae discussed, microbial oxygenic phototrophs, are classified into various 
categories according to their habitats. They thrive in various temperature ranges, at the limits of pH 
values, in salt solutions, under UV radiation, dryness, heavy metals, anaerobic niches, under various 
levels of illuminations, and under hydrostatic pressure. Authors discuss bio-diversely algal 
territories ecologically – the hot springs with the thermophiles or acido-thermophiles; Antarctica, 
the Artic, and permafrost zones with their cold lovers (Psychrophiles); soda lakes with the 
alkaliphiles, saltine areas with halophiles. In addition to general essays, Algal species discussed in 
detail include diatoms, Cyanidium, Galdieria, Dunaliella, and Chroococcidiopsis. 
 
Encyclopedia of Tidepools and Rocky Shores.  
Mark W. Denny.  
Due Spetember 2007. ISBN: 978-0-520-25118-2. 735 pp., 512 color illustrations, 202 line 
illustrations, 22 tables. Hardcover. 
Tidepools and rocky shores are among the most physically stressful environments on earth. When 
the tide is high, waves can sweep over plants and animals at velocities as high as 60 miles per hour, 
while at low tide, the same organisms dry up and bake in the sun. Yet despite this seeming 
inhospitality, tidepools and rocky shores are exceptionally complex and biologically diverse. This 
comprehensive encyclopedia is an authoritative, one-stop reference for everyone interested in the 
biology and ecology of this fascinating and uniquely accessible environment. Conveniently 
arranged alphabetically, nearly 200 wide-ranging entries written in clear language by scientists from 
around the world provide a state-of-the-art picture of tidepools and rocky shore science. From 
Abalones, Barnacles, and Climate Change through Seagrasses, Tides, and Wind, the articles discuss 
the animals and plants that live in tidepools, the physics and chemistry of the rocky shore 
environment, the ecological principles that govern tidepools, and many other interdisciplinary 
topics.
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Congressen, Symposia, ... 

 
 
 

Central European Diatomists’ Meeting 
June 2008 - Trento (Italy) 

 
 

Organizers: Marco Cantonati & Ermanno Bertuzzi, Trento Science Museum, Limnology and 
Phycology Section. 
 
In 2008 ten years will have passed since the Meeting of the German Speaking Diatomists was 
organized for the first time in Trento. We would be happy and honoured to have the colleagues again 
here in Northern Italy, in a Province which has always been an important connection point between 
Central Europe and the Mediterranean region, especially now that the new official name of the Group 
is Central European Diatomists. In the year 2005 the Museum has completely refurbished a nice 
wooden building on the shores of Lake Tovel (Brenta Dolomites, 1178 m a.s.l.) which had been 
equipped for limnological analyses and microscopy thanks to a Life Environment Project. The Trento 
meeting is planned in June also to have the chance to visit this Limnological Station. Our Meeting 
would start as usual with an excursion on Friday and this would be devoted to the Non Valley in 
Western Trentino (visit of the Tovel Valley in the Brenta Dolomites and of the Limnological Station of 
the Museum, lunch in a local restaurant and visit to a castle). Scientific sessions, workshops, 
observations at the microscope as usual on Saturday and Sunday (there will also be the possibility of a 
short visit to the labs and collections and to the XVP SEM of the Museum). There will be three main 
topics: 1. ecology of diatoms in mountain aquatic habitats; 2. biodiversity and biogeography of 
diatoms; 3. diatom collections. Of course contributions on other topics will be welcome as well. 
 
Contact information: Marco Cantonati; cantonati@mtsn.tn.it; 

Ermanno Bertuzzi; bertuzzi@mtsn.tn.it; 
http://www.mtsn.tn.it/sezioni/limnologia.asp
Trento Science Museum,  
Limnology and Phycology Section,  
Via Calepina 14,  
I-38100 Trento, Italy 
Phone: 0039-0461-270-342 or -383 
 

 

 
Trento – Piazza Duomo            Trento – The Museum                Aula Magna – G.Canestrini 

 
Lake Tovel   The Limnological Station            Microscopy Lab. (Limn. Stat.) 
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Central European Diatomists’ Meeting 

    March 2009 – Utrecht (The Netherlands) 
 
 

Organizers: Holger Cremer, TNO-Geological Survey of the Netherlands and André Lotter, Utrecht 
University, Section Palaeoecology. 
 
In 2009, for the first time, the Central European Diatomists (CE-DiatoM) and the Dutch-Flemish 
Society of Diatomists (NVKD) will jointly hold their annual meeting in the central part of the 
Netherlands. This conference will continue the more than 20 years old history of both societies and 
will hopefully be the first step towards an European Diatom Meeting. The Dutch Geological Survey 
and the Section Palaeoecology of Utrecht University welcomes diatomists from all countries in 
Utrecht. 
 
The conference will take place from Thursday evening (icebreaker) until Sunday noon with a range of 
topical lectures and poster sessions. Meeting language will be English. There will be enough time to 
explore some of Utrecht’s highlights as the Dom, the Botanical Garden or the shops and café’s along 
the Oude Gracht. A boat cruise on the Oude Gracht is of course also possible. The first circular will be 
distributed in summer 2008. Utrecht is easily accessible from all European countries by train, plane 
and car. 
 
Contact information: Holger Cremer; holger.cremer@tno.nl 

Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO 
Geological Survey of the Netherlands 
Princetonlaan 6 
3584 CB Utrecht, The Netherlands 
Tel: 0031 30 2564351 

 
André F. Lotter; a.f.lotter@bio.uu.nl
Utrecht University 
Institute of Environmental Biology 
Section Palaeoecology 
Budapestlaan 4 
3584 CD Utrecht, The Netherlands 
Phone: 0031 30 2532653 
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	Naardermeer op weg naar volledig herstel 
	In het vorige rapport was geconstateerd dat in het Groote Meer een verbetering was opgetreden tussen 1984 en 1997. Vanaf 1998 heeft deze verbetering doorgezet. In 2000 en 2001 is Anomoeoneis vitrea weer in het Groote Meer aanwezig, maar daarna pas weer in het najaar van 2004. Zeerpositief is dat Cymbella microcephala vanaf 2000 steeds en in toenemende mate aanwezig is. Een andere positieve ontwikkeling is de verschijning van de zeldzame soort van zeer schoon water Cymbella cesatii; deze komt vanaf 2001 in alle monsters voor. 
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