
 Desmidiologische Mededelingen 2, juni 2019  
 
 

‘Desmidiologische Mededelingen’ is een twee maal per jaar verschijnende uitgave van de Nederlandse sieralgenwerkgroep 
en de Vlaamse werkgroep ‘Micrasterias’. Het tijdschrift is gratis in te zien en te downloaden van de website 

www.desmids.nl 
Adres redactie: bartvantooren@xs4all.nl of mvanwesten@home.nl 

ISSN 2665-9115 

  

 
Zygospore van Closterium rostratum. Foto © Marien van Westen 

 

Inhoudsopgave 
1. Lintje voor Kees den Boer. P.F.M. Coesel ........................................................................................ 2 

2. Over het voorkomen van twee vormen van Euastrum crassum in een vennencomplex van “De 
Teut” te Zonhoven. R. Luts  .............................................................................................................. 3 

3. Over gestekelde en gladwandige zygosporen. A. Vanhoof en P.F.M. Coesel ................................. 8 

4. Algolometrie met Closterium navicula. M.C. van Westen ............................................................... 11 

5. Oproepen om aanvullende informatie aan te leveren ..................................................................... 13 

6. De sieralgen van het Hondenven. E. Stegeman - Broos  ............................................................... 14 

7. Sieralgen in de ijsbaan van Beetsterzwaag. B.F. van Tooren en M.C. van Westen ...................... 17 

8. Cosmarium asymmetricum of toch Cosmarium regnellii? J. Meesters ........................................... 19 

 

Agenda 
 
14 september: excursie van de Nederlandse werkgroep naar de Wieden.  
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Lintje voor Kees den Boer 

Peter Coesel 
p.f.m.coesel@uva.nl 
 
Op 26 april jl. werd onze webmaster, Kees den 
Boer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Deze onderscheiding, uitgereikt bij 
gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-
Alexander, werd toegekend vanwege zijn 
bijzondere verdiensten als manager van de site 
www.desmids.nl. Bij de oprichting van de 
Nederlandse Sieralgenwerkgroep, in 1999, bood 
Kees aan een website te onderhouden en 
sindsdien is hij er, ondanks zijn kwetsbare 
gezondheid, in geslaagd deze site uit te bouwen tot 
een maandelijks door duizenden vakgenoten en 
liefhebbers geraadpleegde informatiebron 
betreffende sieralgen. De aanvraag voor het lintje 
werd ondersteund door zowel leden van onze 
werkgroep als een aantal buitenlandse 
vakgenoten, waaronder Prof. Dr. Michael Quiry, 
directeur van de bekende site ‘Algaebase’. Wij 
hopen van harte dat Kees zijn werkzaamheden als 
webmaster nog geruime tijd zal kunnen 
voortzetten! 
 

 
Kees, pronkend met het ordekruis (toepasselijk 
gelijkend op de sieralg Micrasterias crux-melitensis,  
het Maltezerkruis). Foto © Wim van Egmond 

  

 
Uitreiking van de koninklijke onderscheiding door de burgemeester van Uitgeest aan Kees den Boer, op 26 april 2019, bij 
zijn 20-jarig jubileum als webmaster van de site www.desmids.nl (links van de burgemeester, Kees’ echtgenote, 
Marianne). Foto © Wim van Egmond 
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Over het voorkomen van twee vormen van Euastrum crassum in een 
vennencomplex van “De Teut” te Zonhoven 

Roland Luts 
roland_luts@hotmail.com 
 
Reeds enkele jaren doe ik onderzoek naar sieralgen 
in het desmidiologisch heel bijzondere 
natuurgebied “De Teut” te Zonhoven. In een 
vennencomplex (fig. 1) heb ik al enkele jaren twee 
vormen van Euastrum crassum gevonden die in alle 
opzichten sterk van elkaar verschillen, maar die in 
de literatuur dikwijls als één en dezelfde soort 
worden benoemd en beschreven. 
In onderstaande studie worden de grote 
verschillen tussen beide vormen aangetoond. 
Beide vormen worden eveneens vergeleken met 
tekeningen en teksten uit literatuur. 
 
Het was me opgevallen dat in dit vijvercomplex 
steeds een grote en een kleine vorm van Euastrum 
crassum voorkwamen. Vier jaar geleden was de 
verhouding van de grote Euastrum t.o.v. de kleine 
Euastrum ongeveer 75/25 maar november 2018 
blijkt de verhouding net het omgekeerde te zijn, nl. 
25/75. Dat dit twee zeer goed van elkaar te 
onderscheiden “Euastrum crassums” zijn, is 
aanleiding geweest voor deze studie. In wat volgt 
zullen deze twee vormen Eu. GROOT en Eu. KLEIN 
genoemd worden. 
 

 
Fig. 1. Vennencomplex “De Teut”. De onderzochte 
vennen zijn met een rood kader aangegeven 
 
Het vennencomplex en de aanwezige 
Euastrumsoorten 
De vennen uit het onderzoeksgebied, afwaterend 
van rechts boven naar links onder in fig. 1, zijn 
onderling verbonden door een buizenstelsel dat 
onder het hoger gelegen fietspad doorloopt 
(groene horizontale stippellijn in het rode kader 
van fig. 1) dat een voormalig enkel-spoor 

kolenspoorlijn was, naar een laatste ven dat bij 
hoog water kan overstromen in een lager gelegen 
moerassig gebied. Deze verbonden plassen 
herbergen grotendeels dezelfde soorten van veelal 
vrij zeldzame sieralgen, maar vooral de grotere 
Euastrumsoorten zijn talrijk aanwezig: Eu. crassum, 
Eu. ampullaceum, Eu. humerosum (beide 
variëteiten), Eu. insigne, Eu. didelta en Eu. 
oblongum, de laatste drie in kleiner aantal. 
Waarschijnlijk is dit de enige plaats in Vlaanderen 
waar al deze grote Euastrumsoorten samen te 
vinden zijn. Er zijn trouwens in Vlaanderen (en ook 
in Nederland) maar weinig plaatsen waar Euastrum 
crassum te vinden is. Kleinere Euastrumsoorten 
heb ik er niet gevonden. 
 
Monstername 
Monsters werden genomen vanaf de oever met 
een werphaakje aan een stevig koord waarmee 
drijvende en ondergedoken waterplanten werden 
opgevist. Die werden uitgespoeld in een plastic 
potje waarin reeds een beetje water van de 
betreffende poel aanwezig was. De monsters 
werden microscopisch onderzocht en de Eu. 
GROOT en Eu. KLEIN werden in verschillende 
standen gefotografeerd. 
 
Afmetingen 
Van elke ‘vorm’ werden van 20 cellen de lengte en 
de breedte gemeten en gemiddelde waarden 
berekend. De gemiddelde lengte en breedte voor 
Eu. GROOT zijn respectievelijk 186 µm en 93 µm. 
Voor Eu. KLEIN zijn die 146 µm en 79 µm (fig. 2). In 
figuur 2 valt onmiddellijk op dat de afmetingen van 
de twee vormen nergens overlappen. Dit wil 

 
 
Fig. 2. De afmetingen van de cellen van beide vormen 
van Euastrum crassum 
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zeggen dat er geen enkele ‘tussenvorm’ is 
gevonden. De kleinste Eu. GROOT is tenminste 25 
µm langer dan de langste Eu. KLEIN , hetgeen voor 
sieralgen een fors verschil is. Dit is reden genoeg 
om aan te nemen dat het om twee verschillende 
soorten zou kunnen gaan.  

 
De verschillen tussen beide vormen 
De foto’s in fig. 3 tonen beide vormen in voor-, zij- 
en bovenaanzicht. Tabel 2 geeft de voornaamste 
verschillen weer. 
 
 

 

 

 Eu. GROOT Eu. KLEIN 
Basislobben vooraanzicht Weinig gebogen Sterk gebogen 
Zijaanzicht Ellipsvormig zonder zichtbare 

uitstulping in het midden van de 
celhelften 

Rechthoekig met uitstulping aan 
weerszijde van de celhelften 

Bovenzicht met focus onder de 
top 

Eén grote uitstulping aan 
weerszijde 

Twee kleine uitstulpingen aan 
weerszijde 

Bovenzicht met focus op de top De 2 zijkanten lijken minder diep 
ingesneden te zijn, maar dit kan 
te wijten zijn aan het niet 
loodrecht liggen van de cel 

De 2 zijkanten lijken dieper 
ingesneden te zijn, maar dit kan 
te wijten zijn aan het niet 
loodrecht liggen van de cel 

  Tabel 2. Verschillen tussen Eu. GROOT en Eu. KLEIN zoals te zien is in fig. 3 
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Behalve de in tabel 2 genoemde verschillen zijn er 
nog meer verschillen:  
 
- de poriën van Eu. KLEIN zijn duidelijker zichtbaar 

en wat groter dan die van Eu. GROOT. 
- de semicellen van Eu. KLEIN vertonen altijd een 

“putje” op een verhoging in het midden van de 
semicel (fig. 4 en fig. 5), wat niet voorkomt bij Eu. 
GROOT. 

   
Fig. 4 en 5. Eu. KLEIN met een “putje op een verhoging 
in het midden van de semicel. Dit is vooral goed te zien 
bij een lege semicel. Foto © Roland Luts 
 
- de 3 knobbels aan de basis van de semicel van 

Eu. KLEIN zijn kleiner dan die van Eu. GROOT. Bij 
deze laatste is de middelste knobbel dikwijls veel 
groter dan de beide andere, wat zichtbaar is bij 
goed focusseren van het microscoop (fig. 6) en/of 
na het platdrukken van de cel. In een 
platgedrukte cel zijn de plooien van de centrale 
knobbel tot in het midden van de semicel te zien 
(fig. 7). 

 

   
Fig. 6 en 7. De middelste knobbel bij Eu. GROOT is 
duidelijk groter dan de twee andere knobbels. Foto © 
Roland Luts. 
 
 
 
 

Door Marien van Westen zijn SEM-foto’s van beide 
vormen gemaakt (Fig. 8, 9 en 10). 
 

   
Fig. 8 en 9. SEM-foto’s van Eu KLEIN. Foto’s © Marien 
van Westen 
 

 
Fig. 10. SEM-foto van Eu. GROOT. Foto © Marien van 
Westen 
 
Cellen van Eu. GROOT hebben soms aan beide 
zijden van elke semicel een uitstulping (fig. 11), 
soms aan slechts één semicel. Een beschrijving van 
dit fenomeen ben ik voor het eerst tegengekomen 
in UK-Micscape in een bijdrage van Ells (Ells, 1998) 
waarin deze soort Euastrum crassum (Kütz.) var. 
mamillatum (Harris, 1928) wordt genoemd.  Deze 
uitstulpingen zijn zeer variabel en komen soms 
maar aan één zijde van een semicel voor (zie 
Coesel & Meesters, 2007, Pl. 45: 2). De 
taxonomische waarde hiervan is twijfelachtig. 
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Fig. 11. Euastrum crassum (Kütz.) var. mamillatum 
(Harris, 1928). Foto © Roland Luts 
 
Discussie  
In het vennencomplex heb ik vóór 2014 alleen 
maar Eu. GROOT gevonden. Mijn eerste vondst van 
enkele cellen Eu. KLEIN was eind 2014 en die is 
nadien elk jaar teruggevonden. Omdat ik Eu. 
GROOT altijd beschouwd had als de ‘echte’ 
Euastrum crassum dacht ik dat Eu. KLEIN misschien 
wel een nieuwe soort voor Vlaanderen zou kunnen 
zijn. 
 
Eu. KLEIN heeft het uiterlijk van een wat grotere en 
meer uitgetrokken Euastrum ventricosum. Deze 
laatste komt veel voor in sommige gebieden in 
Oostenrijk en is vroeger ook in Nederland 
gevonden (laatste maal rond 1930, zie bij ‘sieralg 
van de maand’ op www.desmids.nl). In een 
proefschrift van Pals (Pals, 2007) is sprake van een 
vondst van E. ventricosum in Vlaanderen van vóór 
1940, zonder opgave van afmeting en zonder 
tekening. 
 
In een bijdrage van Coesel (2014) over de 
sieralgen-excursie van de Nederlandse werkgroep 
naar de Schwemm in Oostenrijk in 2014  was een 
foto opgenomen van Euastrum ventricosum. De Eu. 
KLEIN uit de Teut leek er sterk op maar was wat 
langer en minder gedrongen, maar had wel de 
sterk gebogen basislobben. 
 

Door van Westen (2015) was een foto gemaakt van 
een Euastrum uit het Lake District die als twee 
druppels water leek op de Eu. KLEIN die in de Teut 
is gevonden. Marien heeft die “Euastrum crassum, 
neigend naar E. ventricosum” genoemd. De 
afmeting van deze cel was 150 x 82 µm. Deze 
afmeting valt samen met de waarden die ik voor 
Eu. KLEIN heb gevonden. Marien heeft me laten 
weten dat hij de op Eu. KLEIN gelijkende sieralg 
ook nog heeft gevonden in een noordelijker 
gelegen poel in de Teut (sieralgen-excursie 2012) 
en in het Hückenrieth gebied in Duitsland (2016) 
en ook nog op andere plaatsen in Duitsland en 
Oostenrijk. 
 
Handke (Handke, 1997) beschrijft (onder de naam 
Euastrum crassum Ralfs fa.) iets wat op Eu. KLEIN 
van de Teut lijkt: “In den Aufsammlungen tauchten 
neben den Zellen, die länger als 160 µm waren, 
auch solche auf, deren Länge konstant zwischen 
122 und 140 µm lag. Ihr Aussehen erinnert etwas 
an E. ventricosum…”. Deze cellen zijn iets kleiner 
dan Eu. KLEIN maar ook iets groter dan Euastrum 
ventricosum (100 – 120 µm). 
 
Lundell (Lundell, 1871) was de eerste die Euastrum 
ventricosum heeft beschreven. Zijn tekeningen 
(Fig. 12) vertonen een grote gelijkenis met de 
foto’s van Eu. KLEIN (Fig. 3, foto 5 – 8) maar uit zijn 
beschrijving blijkt dat de soort maar 105 x 66 – 69 
µm groot is. Zijn tekening van Euastrum crassum 
(Fig. 13) vertoont eveneens een sterke gelijkenis 
met Eu. GROOT (Fig. 3, foto 1 – 4) 
 

 
Fig. 12 Euastrum ventricosum. Bron: Lundell 1871 
 
Lijntekeningen van latere auteurs (West & West, 
1905; Krieger, 1937; Ruzicka, 1977), tonen cellen 
van Eu. crassum en Eu. ventricosum met ongeveer 
dezelfde morfologie. Helaas ontbreken soms 
boven- en zijaanzichten, die in veel gevallen toch 
zeer belangrijke determinatiekenmerken zijn. 
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Fig. 13 Euastrum crassum. Bron: Lundell 1871 
 
 
Conclusie 
 
Volgens mij is Eu. GROOT de ‘echte’ Euastrum 
crassum var. crassum wegens zijn grootte en de 
overeenkomst met de afbeeldingen in de 
literatuur. Vooral de ellipsvorm van de cel in 
zijaanzicht en de aanwezigheid van slechts één 
knobbel aan weerszijden van de cel in 
bovenaanzicht geeft de doorslag. 
Eu. KLEIN lijkt in alle opzichten op Euastrum 
ventricosum, behalve in de grotere afmetingen van 
Eu. KLEIN. De rechthoekige vorm van de cel in 
zijaanzicht, de vijf knobbels waarvan drie vlak 
boven de isthmus en twee aan beide kanten van 
het centrale “putje” (scrobicula) in frontaanzicht 
zijn typisch. Het bovenaanzicht (fig. 3.7) laat dit 
ook duidelijk zien. 
 

Het zou heel interessant zijn om een DNA-
verwantschapsstudie uit te voeren op Eu. GROOT 
en Eu. KLEIN uit de Teut. Nog interessanter zou het 
zijn deze studies uit te voeren op Eu. KLEIN uit de 
Teut en de op Eu. ventricosum gelijkende sieralg uit 
het Lake District (van Westen, 2015) omdat beide 
wat betreft vorm en afmetingen volledig 
overeenkomen. Eveneens zou het interessant zijn 
om uit te zoeken of Eu. KLEIN uit verschillende ver 
uit elkaar liggende gebieden misschien verwant 
zou kunnen zijn aan Eu. ventricosum. 
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Tip 
Marien van Westen heeft mij aangeraden voor het verzenden van monsters gebruik te maken van 
zogenoemde scintillatiebuisjes van 6,5 ml. Deze goed sluitende kunststofbuisjes kunnen eenvoudig per 
briefpost verzonden worden. Deze buisjes worden ook aangeboden in zogenoemde grow-shops als GHB-
buisjes. 
 



 Desmidiologische Mededelingen 2, juni 2019 8 
 

Over gestekelde en gladwandige zygosporen 

André Vanhoof & Peter Coesel 
andre.vanhoof@telenet.be, p.f.m.coesel@uva.nl  

 
Zowat elke sieralgen-onderzoeker worstelt wel 
eens met de juiste determinatie van zijn 
waarnemingen, omdat de onderscheidende 
kenmerken niet of onvoldoende duidelijk zichtbaar 
zijn. Zygosporen kunnen dan belangrijke 
bijkomende elementen aandragen: min of meer 
bolrond of met knobbels, stekels of zelfs gevorkte 
stekels.  
 
Nochtans zit ook hier nog een addertje onder het 
gras, met name als onrijpe zygospore gevonden 

worden.  Een onrijpe zygospore kan opmerkelijk 
verschillen van de eindtoestand! Hiervan enkele 
voorbeelden ter illustratie (alle waarnemingen uit 
natuurreservaat “Buitengoor” in Mol, 2018). 
 
 
Bij Staurodesmus dickiei is het bij het begin van de 
sporevorming al duidelijk dat het een 
geornamenteerde zygospore gaat worden (fig. 1A-
D). Mogelijk is ook de laatste foto (fig. 1D) geen 
eindtoestand. 

 

 

 
Fig. 1A-D. Staurodesmus dickiei. A. vegetatieve cel; B-D. zygosporen in toenemende rijpingsstadia, gepaard gaande met 
de vorming van duidelijke stekels Foto's © André Vanhoof.  
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Bij Staurodesmus dejectus is de spore in eerste 
instantie perfect bolvormig, het eindresultaat 
evenwel flink gestekeld (fig. 2A-D). 

Van Staurastrum dispar werd in eerste instantie 
een populatie met talrijke bolronde zygosporen 
gevonden (fig. 3A-D), maar enkele weken later in 

 

 

 
Fig. 2A-D. Staurodesmus dejectus. A. vegetatieve cel; B. jonge, gladwandige spore; C-D. beginnende, respectievelijk 
voltooide stekelvorming. Foto's © André Vanhoof. 

 

 

 
Fig. 3A-D. Staurastrum dispar. A. vegetatieve cel; B-D. gladwandige zygosporen. Foto's © André Vanhoof. 
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Fig. 4A-D. Staurastrum dispar. A.vegetatieve cel; B. jonge zygospore met beginnende stekelvorming; C-D. rijpe 
zygosporen met gevorkte stekels. Foto's © André Vanhoof. 

 
een ander monster een populatie van gestekelde 
zygosporen (fig. 4A-D).  
Op zich is het voor de hand liggend dat 
pasgevormde zygosporen nog geen ornamentatie 
bezitten, zie bijvoorbeeld de foto’s van een jonge 
en van een volgroeide zygospore bij Cosmarium 
spierense (Van Westen & Coesel, 2018). Meestal 
zullen in een preparaat aangetroffen zygosporen 
in verschillende rijpingsstadia verkeren waardoor 
er weinig twijfel betreffende de definitieve 
sporevorm zal zijn. In een enkel geval echter, 
wanneer de conjugatie bij vele cellen tegelijk 
synchroon optreedt en de sporen net gevormd 
zijn, kan de onderzoeker op het verkeerde been 
worden gezet. Dit lijkt het geval bij de hierboven 
als eerste gepresenteerde populatie van 
Staurastrum dispar. De kans hierop is echter niet 
erg groot. Vanuit de literatuur is bekend dat 
stekelvorming bij sieralgzygosporen al enkele 
uren na afronding van de zygote een aanvang kan 
nemen (Brandham, 1967; Kies, 1968). Een 

experimentele studie aan zygosporevorming bij 
Euastrum verrucosum heeft overigens 
uitgewezen dat de stekelvorm bij deze soort 
sterk kan verschillen, variërend van ongevorkt tot 
tweevoudig gevorkt. Zelfs werden er ook 
normaal uitgerijpte maar volledig stekelloze 
zygosporen gevormd (Kies, 1973: 34). Een en 
ander relativeert enigszins de betrouwbaarheid 
van zygospore-ornamentatie als diagnostisch 
kenmerk. 
 
Literatuur 
Brandham, P.E., 1967. Time-lapse studies of 
conjugation in Cosmarium botrytis 1: Gamete fusion and 
spine formation. Revue Algologique 8: 312-316. 
Kies, L.,1968. Über die Zygotenbildung bei Micrasterias 
papillifera Bréb. Flora, Abteilung B, 157: 301-313. 
Kies, L., 1973. Zygotenbildung bei Euastrum 
verrucosum Ehrenbg. var. alatum Wolle. Mitteilungen 
Staatsinstitut Allgemeine Botanik Hamburg 14: 31-36. 
Van Westen, M.C. & P.F.M. Coesel, 2018. Taxonomic 
notes on desmids from the Netherlands II, with a 
description of six new species. Phytotaxa 385: 001-012. 
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Algolometrie met Closterium navicula 

Marien van Westen 
mvanwesten@home.nl  
 

Inleiding  
Bij het determineren van sieralgen zijn er 
verschillende methoden die toegepast kunnen 
worden. Je kunt gebruik maken van een 
determinatietabel of je kunt proberen de cellen 
die je ziet te vergelijken met afbeeldingen in de 
Flora. Zygosporen kunnen helpen bij het op naam 
brengen (zie het artikel van André Vanhoof en 
Peter Coesel hierboven), maar helaas worden die 
zelden gevonden. Het wordt nog moeilijker als de 
cellen klein zijn of minder in het oog springende 
kenmerken bezitten. Een lastig probleem vormen 
de langgerekte cellen van Closterium en 
Pleurotaenium. Op het oog lijken langere en 
bredere cellen identiek aan veel kleinere cellen. 
Door goed te kijken naar de afmetingen zijn er 
soms interessante verschillen vast te stellen. Het 
opmeten van grote aantallen cellen en daaruit 
conclusies trekken noem ik Algolometrie. 
 
Onderzoek aan Closterium navicula 
Bij het sieralgenonderzoek in Drenthe viel mij op 
dat sommige Closterium-soorten veel minder 
variatie in de afmetingen vertoonden dan Coesel 
& Meesters aangeven. Zij volgen voor dit geslacht 
Ruzicka (1977) die zich voor een groot deel 
baseert op gegevens uit de literatuur. Het 
resultaat is dat opgegeven maten in de Flora 
soms meer dan een factor 2 variëren. De overlap 
tussen de variëteiten is zo groot dat het 
onmogelijk lijkt om aan te geven tot welke 
variëteit een gevonden taxon behoort. Zo bleek 
een paar jaar geleden dat in monsters uit 
ongebufferde zure vennen met veel Sphagnum 
vaak grote aantallen cellen van Closterium 
navicula voorkwamen die duidelijk kleiner waren 
dan die uit meer gebufferde milieus (fig. 1 en 2). 
In Coesel & Meesters (2007) worden twee 
variëteiten (var. navicula en var. crassum) 
genoemd. De afmetingen van var. navicula 
worden opgegeven als (35–65) x (10–17) µm en 
die van var. crassum als (35–50) x (12–16) µm. 
Dus de range van afmetingen die gegeven wordt 
voor var. crassum valt binnen die van var. 
navicula! De lengte-breedte verhouding zou voor 
var. crassum < 3 moeten zijn en voor var. 
navicula >3,5. Helaas vond ik veel cellen 
waarvoor de L/B verhouding tussen 3 en 3,5 in 

ligt, waardoor ik lang niet altijd in staat was om 
aan te geven tot welke variëteit een bepaalde cel 
behoorde. Ik heb toen foto’s van Cl. navicula van 
verschillende monsterpunten  
 

 
Fig. 1. Closterium navicula. Grote vorm. Maatstreep = 
10µm. Foto © Marien van Westen  
 

 
Fig. 2. Closterium navicula. Kleine vorm. Maatstreep = 
10µm. Foto © Marien van Westen  
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Fig. 3. Afmetingen van cellen Closterium navicula 
 
uit de hele provincie opgemeten en de lengte en 
breedte in een grafiek gezet (fig. 3). Toen bleek 
dat Cl. navicula opgesplitst kon worden in twee 
groepen die duidelijk van elkaar gescheiden zijn. 
Figuur 3 laat zien dat de afmetingen van cellen 
uit twee populaties van ongebufferde vennen op 
het Hullenzand en Scharreveld (beide midden-
Drenthe) wat betreft de afmetingen vrij 
homogeen zijn binnen een groep cellen uit 
geheel Drenthe die iets meer spreiding vertoont. 
Cellen smaller dan 13 µm en korter dan 45 µm 
worden in een ongebufferd zuur milieu gevonden 
terwijl cellen breder dan 13 µm en langer dan 45 
µm in meer gebufferd water voorkomen. 
Bijna 60% van de vondsten van deze kleine 
vormen zijn gedaan in monsters van vennen met 
veenmos die vooral in het midden van de 
provincie te vinden zijn, in de andere gevallen 
betrof het ondiepe plassen in 
natuurontwikkelingsgebieden (fig. 4). 
 
Discussie 
Zijn deze kleine vormen nu als var. crassum te 
beschouwen en de grotere als var. navicula? De 
overgrote meerderheid van de grotere cellen valt 
binnen de grenzen die voor var. navicula worden 
aangegeven. Die grenzen zijn echter zo ruim dat 
zelfs een deel van de kleinere vormen daaronder 

vallen. De kleinere vormen zitten helemaal aan 
de ondergrens van de opgegeven afmetingen 
voor var. crassum. Kijken we naar de 
oorspronkelijke diagnose van Cl. navicula var. 
crassum (als Penium navicula var. crassum), door 
West & West (1904) beschreven met afmetingen 
van 36.5–48 µm en een breedte van 14.5–15.5 
µm, dan zien we dat hun var. crassum duidelijk  
 

 
Fig. 4. Verspreiding van kleine vormen van Closterium 
navicula in Drenthe 
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breder en in het algemeen ook langer is dan de in 
Drenthe gevonden cellen.  
Uit de literatuur zijn wel kleine vormen van Cl. 
navicula bekend (Klebs, 1879; Lütkemüller, 1900; 
Förster, 1965). Deze kleine vormen worden dan 
vaak als forma minus aangegeven. Een goede 
taxonomische behandeling ontbreekt echter bij 
deze auteurs. 
Een korte inventarisatie van Bart van Tooren 
(pers. mededeling) aan de hand van vooral 
Brabants materiaal bevestigde het beeld dat de 
kleinere vormen in een ongebufferd zuur milieu 
tussen  Sphagnum worden gevonden en de 
grotere in meer gebufferd milieu.  In eerste 
instantie lijkt het wel of de range van afmetingen 
wat ruimer is dan van het Drentse materiaal. 
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Oproepen om aanvullende informatie aan te leveren 
Marien van Westen (mvanwesten@home.nl) 
Interessant is of de kleine vormen van Closterium navicula (zie artikel hierboven) elders in Nederland en 
Vlaanderen ook voorkomen en of die scheiding wel zo duidelijk is als ik in Drenthe gevonden heb. Closterium 
navicula is geen zeldzame soort. Als deze soort in een monster voorkomt, is dat vaak redelijk abundant. Dus het 
opmeten van 20 of 30 cellen uit één monster moet geen groot probleem zijn. Ik houd mij aanbevolen voor 
lijstjes met metingen vergezeld van informatie betreffende het milieu waar deze cellen gevonden zijn.  

Frans Kouwets (fac.kouwets@tiscali.nl) 
Zoals door mij op de wintervergadering van 2019 ingebracht zouden taxonomische problemen met 
soortencomplexen van sieralgen mogelijk inzichtelijk(er) kunnen worden gemaakt en misschien zelfs (deels) 
opgelost door onze krachten te bundelen. Dat geeft dan tevens een gezamenlijk doel aan onze werkgroepen. 
Dat betekent dat na de keuze voor een “probleem” de leden interessante monsters, foto’s, 
literatuurverwijzingen etc. kunnen aanleveren, om met deze gegevens een stuk voor ons eigen tijdschrift te 
schrijven met een analyse van het probleem en hopelijk een oplossing. 
Naar aanleiding van materiaal van C. fastidiosum sensu Coesel & Meesters 2007 dat Marien van Westen met 
SEM en LM had vastgelegd, de problemen in het onderscheid met C. fictopraemorsum en C. praemorsum, en 
de relatie met de oorspronkelijke beschrijvingen, ontstond bij Marien en mij het idee om deze groep soorten al 
eerste “aan te pakken”.  
Hierbij dus een oproep aan de leden om gegevens van welke aard dan ook, inclusief monstermateriaal, met 
betrekking tot bovengenoemde soorten en “lookalikes” aan mij door te geven. Ook suggesties voor nieuw te 
bemonsteren locaties zijn welkom. Hopelijk kunnen we dan in een van de eerstvolgende nummers van onze 
mededelingen gezamenlijk een overzicht van de resultaten presenteren! 

Peter Coesel (p.f.m.coesel@uva.nl) 
Na de publicatie van Alfred van Geest en mij over een aantal lastig te determineren Cosmarium-soorten uit 
efemere poeltjes in januari 2019 blijft er nog tenminste één problematische soort uit dat milieu over die nieuw 
beschreven dient te worden.  
Het gaat om de soort die in de Lowlands flora staat afgebeeld op plaat 68: 18 onder de naam Cosmarium 
notabile var. notabile. Ook in de flora van West & West (Volume III) te vinden op plaat 66: 15. 
Helaas ontbreekt het mij thans aan monstermateriaal waarin de soort voldoende aanwezig is om hem goed te 
kunnen beschrijven en dat als het vereiste herbariummateriaal kan dienen. 
Als iemand van jullie in deze behoefte kan voorzien, zou ik hem of haar zeer erkentelijk zijn.  
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De sieralgen van het Hondenven  
 

Eveline Stegeman-Broos 
evelinestegeman@gmail.com 
 
In 2017 ben ik een onderzoek gestart naar de 
sieralgen in het Hondenven. Het Hondenven is 
onderdeel van het landgoed Schultenwolde dat 
eigendom is van de erven Ledeboer (particulier 
bezit). Het ligt ca 2 kilometer ten westen van 
Tubbergen. Het ven is een pingoruïne, een relict uit 
de ijstijd. Het ven ligt hoger dan de omgeving en 
wordt vooral gevoed door regenwater. De naam 
Hondenven is een verbastering van het Twents 
“Heunstoandven” (hoogstaand ven). Er is veel 
bekend over de flora en fauna in dit landgoed 
dankzij de inspanningen van de KNNV-afdeling 
Twenthe die eind jaren tachtig en wederom in de 
periode 2004 - 2007 allerlei biologische parameters 
heeft geïnventariseerd en gerapporteerd. Het 
rapport is te raadplegen via de site van de KNNV-
afdeling Twenthe (www.knnv.nl/twenthe).  
In 2013 heb ik het Hondenven ook al eens 
bemonsterd op sieralgen en wel in juni en oktober. 
In de periode van 2008 tot en met 2012 is dit ven 
jaarlijks geïnventariseerd op sieralgen door het 
adviesbureau Koeman en Bijkerk in opdracht van 
Waterschap Regge en Dinkel (nu Waterschap 
Vechtstromen). Van het Hondenven zelf zijn dus 
redelijk wat gegevens over sieralgen bekend. In 
2017 heb ik naast het Hondenven zelf ook diverse 
natte plekken (plasjes) in de omgeving van het 
Hondenven meegenomen (fig. 1). Omdat deze 
plekken gevoelig zijn voor verdroging heb ik de 
sieralgen geïnventariseerd in de maanden april, juli 
en oktober. Ook was ik wel benieuwd naar de 
verschillen in samenstelling van de sieralgen in 
deze maanden.  
 

 
Fig.1: Locaties sieralgenonderzoek Hondenven 2017. 
Luchtfoto Google Earth (2018); 
 
Methode 
De sieralgen zijn vooral verzameld door middel van 
het uitknijpen van watervegetatie (vooral 
veenmossen) omdat het veelal zeer ondiepe, vaak 

temporaire watertjes betrof. Alleen in het 
Hondenven zelf zijn ook met een planktonnet 
(maaswijdte 30um) sieralgen verzameld. Het 
Hondenven is een van nature zuur ven 
(gemiddelde pH is lager dan 5) en vrij voedselarm. 
De EGV gemeten tijdens de bemonstering 
schommelde tussen de 50 en 130 uS/cm. Het ven 
zit vol met waterveenmos en de natte oevers 
worden gedomineerd door snavelzegge, 
pijpenstrootje, knolrus en pitrus met daar tussen 
veenmos. Sporadisch komt nog eenarig wollegras 
in de oever voor. Ik heb het ven op drie 
verschillende plekken bemonsterd. Het open water 
(zuidoever en oostoever) met een planktonnet, 
een knijpmonster van knolrus en veenmos in een 
wat dieper deel van het ven, en een knijpmonster 
van het veenmos tussen de snavelzegge in de 
brede moerassige oever van het ven, beide 
plekken zijn gelegen aan de oostkant van het ven.  
Daarnaast zijn sieralgen verzameld in de natte 
ondiepe plekken (“regenplassen”) aan de zuidkant 
van het Hondenven, de vergraven noordoever 
(geïsoleerde natte plekken), en in de slenk ten 
westen van het Hondenven. Ik was vooral 
benieuwd naar de sieralgen in de slenk vanwege 
de toch bijzondere vegetatie ter plekke zoals 
vlottende bies, beenbreek en diverse bijzondere 
veenmossen. Er zijn dus in totaal zes locaties 
bemonsterd op sieralgen waarvan er drie in het 
Hondenven zelf gelegen zijn (tabel 1). 
In juli waren bijna alle locaties droog gevallen 
behalve het Hondenven zelf. Ook de oostoever van 
het ven (moeraszone met snavelzegge en 
veenmos) stond zo goed als droog. Toch heb ik van 
alle locaties nog wat veenmossen uit kunnen 
knijpen en sieralgen kunnen verzamelen. In 
oktober was weer overal water te vinden.  
 
De ecologie van het Hondenven en haar omgeving 
op basis van de sieralgen in 2017 
Op alle locaties indiceert de soortensamenstelling 
een zuur en ongebufferd tot een zeer zwak 
gebufferd en voedselarm milieu. Actinotaenium 
silvae-nigrae en Cosmarium sphagnicolum worden 
op alle locaties gevonden en zijn kenmerkend voor 
zure voedselarme omstandigheden met veenmos. 
Beide soorten staan vermeld op de Rode Lijst 
(Coesel, 1998 & Coesel & Meesters, 2007) en zijn, 
gezien het ook voorkomen in de temporaire 
locaties, tolerant voor droogvallende 
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omstandigheden. Dit in tegenstelling tot de sieralg 
Closterium joostenii , voorheen benoemd als Cl. 
archerianum var. minus (Van Westen & Coesel, 
2018). Ook een niet algemene soort die echter 
alleen in het Hondenven zelf gevonden is.  
In juli en oktober worden er in het Hondenven ook 
soorten gevonden die enige verrijking met 
voedingsstoffen van het water indiceren zoals o.a. 
Cosmarium regnelii, C. reniforme en Xanthidium 
antilopaeum. De maand april is duidelijk nog te 
vroeg om een goede indruk te krijgen van de 
soortensamenstelling van het ven, er werden maar 
4 taxa gevonden. Overigens levert de 
bemonstering in april niet veel meerwaarde op ten 
opzichte van juli en oktober, ook niet voor de 
droogvallende habitats. Blijkbaar kunnen veel 
sieralgen enige droogval goed doorstaan en zijn 
dan in oktober weer te vinden.  
De vondst van Hyalotheca dissiliens in de slenk en 
in de regenplassen aan de zuidkant van het ven 
indiceert ook een iets gebufferd milieu. Mogelijk 
door enige kwel (slenk) en/of door verrijking door 
voedingstoffen. 
De slenk ten westen van het Hondenven is het 
meest soortenrijk, er worden in oktober 25 taxa 
gevonden, tegen gemiddeld 16 op de andere 
locaties. Opvallend was dat in de slenk diverse 
soorten van het geslacht Staurastrum gevonden 
werden die elders in het gebied niet of nauwelijks 
aangetroffen zijn. Het betreft o.a. Staurastrum 
borgeanum, de Rode Lijst soort  S. echinatum, S. 
margaritaceum en S. simonyi (diverse variëteiten). 
Daarnaast zijn hier Actinotaenium silvae nigrae, 
Closterium cynthia var cynthia, Haplotaenium 
identatum (voorheen benoemd als H minutum 
maar met “deukje” in de apex (Kouwets, 1991)), H. 
minutum en diverse Mesotaenium soorten 
aangetroffen.   
Ook is in oktober in de slenk (fig. 4) en in de 
droogvallende regenplassen aan de zuidkant van 
het Hondenven, een bijzondere Cosmarium 
gevonden (fig. 2) die ik in eerste instantie had 
benoemd als Cosmarium pseudopyramidatum.  Na 
consultatie van Marien van Westen en Frans 
Kouwets bleek het om een nieuw taxon voor 
Nederland te gaan die nog beschreven gaat 
worden in de nog niet gepubliceerde Flora van 
Frans Kouwets. Kurt Förster heeft in 1965 een 
gelijk uitziende Cosmarium gepubliceerd onder de 
naam Cosmarium quadratum var minus (Förster, 
1965), een naam die overigens ongeldig is (mond. 
med. F. Kouwets). Een leuke ontdekking en de kers 
op de taart zullen we maar zeggen!  
Mijn vermoeden dat juist in de slenk leuke soorten 
zouden voorkomen vanwege de aanwezigheid van 
bijzondere plantensoorten wordt dus in dit 

onderzoek bevestigd. Blijkbaar speelt enige 
buffering op deze plek toch een grote rol, al 
indiceert de samenstelling van de sieralgen ook dat 
deze buffering maar zeer gering is.  
 

Fig. 2: Cosmarium sp. cf.  quadratum var. minus 
(Förster, 1965) . Foto © Eveline Stegeman-Broos 
 

 
Fig. 3: Vindplaats Cosmarium sp. cf.  quadratum var. 
minus en Xanthidium tenuissimum. Foto © Eveline 
Stegeman-Broos 
 
De vondst van Xanthidium tenuissimum (W. 
Archer) in de temporaire regenplassen ten zuiden 
van het Hondenven (fig. 3) bleek ook bijzonder. 
Deze zeldzame kleine soort is in 2009 aangetroffen 
in heidegebieden (o.a. het Dwingelderveld) waar 
door plagwerkzaamheden ondiepe poelen zijn 
ontstaan met begroeiing van veenmos en haarmos 
in de oever (van Westen & Coesel, 2010). Ook op 
dit heideterrein zijn door de jaren heen diverse 
plagwerkzaamheden verricht waardoor blijkbaar 
geschikte habitats zijn ontstaan voor deze 
bijzondere soort. 
 

 
Fig. 4: De slenk met uitgebloeide beenbreek. Foto © 
Eveline Stegeman-Broos 



 Desmidiologische Mededelingen 2, juni 2019  16 
 

 
De sieralgen uit het Hondenven vergeleken met 
voorgaande jaren 
Uit de inventarisaties verricht in voorgaande jaren 
door Bijkerk en anderen (2009, 2009a, 2013) blijkt 
dat het aantal taxa en de soortensamenstelling van 
het Hondenven redelijk stabiel is en indicatief voor 
ongebufferde zure voedselarme 
zandbodemvennen. Het gemiddeld aantal taxa 
vanaf 2008 tot en met 2011 bedroeg 18 -19 en de 
natuurwaarde (Coesel, 1998) kwam al deze jaren 
uit op een 6, wat geen slechte score is voor een 
zuur ven. In 2012 (juni) kwam de natuurwaarde 
zelfs uit op een 7 door een hoger aantal taxa, 
namelijk 25. In dat jaar werd Closterium joostenii 
voor het eerst gevonden. Ook in 2013 (juni) komt 
de natuurwaarde uit op een 7. Dan verschijnt ook 
de Rode Lijst soort Actinotaenium silvae nigrae. In 
oktober van dat jaar komt de natuurwaarde weer 
niet hoger dan een 6 en ook in 2017 blijft deze 
status gehandhaafd. Het aantal soorten ligt ook 
weer beduidend lager dan in 2012, namelijk 
gemiddeld 16 en maximaal 19 in oktober. Zoals al 
eerder is aangegeven komen er vooral in juli en 
oktober soorten voor die een wat voedselrijker 
milieu prefereren. Mogelijk is hier sprake van enige 
eutrofiëring van het ven.  
Dit jaar (2019) ga ik mijn onderzoek naar sieralgen 
op dit landgoed vervolgen. Nieuwe locaties zoals 

de rietplas en diverse temporaire ondiepe plasjes 
aan de noordwest kant van het Hondenven zullen 
dan hun geheimen op het gebied van sieralgen 
prijs moeten gaan geven.  
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Locaties Datum X Y pH 
EGV 
(µs/cm) Opmerkingen 

Hondenven zuidoever en oostoever (dieper deel) 14-4-2017 248153 491370 5.3 51 
planktonnet, veel 
watervlooien 

Hondenven zuidoever en oostoever (dieper deel) 21-7-2017 248153 491370 4.7 60 planktonnet 
Hondenven zuidoever en oostoever (dieper deel) 15-10-2017 248153 491370 4.89 130 planktonnet 
Hondenven noord-oostoever veenmos  tussen snavelzegge 14-4-2014 248161 491414 5.3 51  

Hondenven noord-oostoever veenmos  tussen snavelzegge 21-7-2017 248161 491414 4.7 60 deels droogval 
Hondenven noord-oostoever veenmos  tussen snavelzegge 15-10-2017 248161 491414 4.89 130  

Hondenven noord-oostoever knolrus en veenmos dieper deel 14-4-2017 248170 491368 5.3 51  

Hondenven noord-oostoever knolrus en veenmos dieper deel 21-7-2017 248170 491368 4.7 60 
veel oogflagellaten en 
dinoflagellaten 

Hondenven noord-oostoever knolrus en veenmos dieper deel 15-10-2018 248170 491368 4.89 130 veel dinoflagellaten 
Vergraven noordoever, ondiep temporair plasje 14-4-2017 248163 491437    

Vergraven noordoever, ondiep temporair plasje 21-7-2017 248163 491437   droogval 100% 
Vergraven noordoever, ondiep temporair plasje 15-10-2017 248163 491437 4.58 115  

Slenk, west van Hondenven zelf 14-4-2017 248006 491239 5.2 71 
draadalgen!, uitknijpsel 
vlottende bies/veenmos 

Slenk, west van Hondenven zelf 21-7-2017 248006 491239 5.23 335 deels droogval 
Slenk, west van Hondenven zelf 15-10-2017 248006 491239 4.51 49  

Temporaire regenplassen zuidkant van Hondenven 14-4-2017 248203 491267 5.3 39  

Temporaire regenplassen zuidkant van Hondenven 21-7-2017 248203 491267   droogval 100% 
Temporaire regenplassen zuidkant van Hondenven 15-10-2017 248203 491267 5.19 98  

 
Tabel 1. Overzicht monsterlocaties sieralgen Hondenven 2017 
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Sieralgen in de ijsbaan van Beetsterzwaag 
 

Bart van Tooren & Marien van Westen 
bartvantooren@xs4all.nl, mvanwesten@home.nl 
 
De ijsbaan van Beetsterzwaag is een in de bossen 
achter Beetsterzwaag gelegen ven, de ‘Witte mar’. 
Het is een groot ven dat al sinds mensenheugenis 
wordt gebruikt als de lokale ijsbaan. Het is mogelijk 
een pingo-ruïne en is gelegen op een dik 
zandpakket met er onder een ondoorlatende 
leemlaag. In 1960 werd hier door A.J. van Tooren al 
eens een sieralgenmonster verzameld wat zes 
soorten van ongebufferd  milieu opleverde (Van 
Tooren & van Tooren, 1984). Er lijkt dan ook geen 
toestroom van bijvoorbeeld gebufferd grondwater 
naar het ven te zijn geweest. Toen, vermoedelijk 
ten gevolge van diepontwatering in de omgeving, 
de ijsbaan ’s winters niet altijd voldoende water 
bevatte om schaatsen goed mogelijk te maken, is 
in de periode 1971-1977 gedurende drie winters 
met behulp van een pijpleiding water toegevoerd 
vanuit het op 800 meter afstand stromende 
riviertje de Boorne. Vanaf 1977 wordt iedere herfst 
rechtstreeks water opgepompt van een diepte van 
ca. 30–70 meter. In juni 1981 werden in het ven 
twee monsters verzameld waarin in totaal 59 
soorten sieralgen werden aangetroffen (Van 
Tooren & van Tooren, 1984). Het waren 
overwegend soorten van een (zeer) zwak 
gebufferd milieu. Niet verbazend daar het 
grondwater ongetwijfeld sterk gebufferd was. Het 
ven werd in de tachtiger jaren gedomineerd door 
oeverkruid. In weinig Nederlandse vennen was 
zo’n dikke ‘grasmat’ van oeverkruid aanwezig als in 
dit ven. 
In 2018 hebben wij het ven opnieuw bemonsterd 
om de huidige situatie te bezien.  
 

 
Foto 1. De ijsbaan in mei 2018 (foto © Marien van 
Westen) 
 

Een verarmde sieralgenflora 
Het ven was sinds de jaren tachtig flink in aanzien 
veranderd. Oeverkruid is vrijwel verdwenen en er 
groeit zelfs hier en daar kranswier (Chara 
globularis). Plaatselijk groeide veel vlottende bies 
in de oever, grote delen waren voorzien van een 
rietkraag en zelfs smalle waterpest en 
fonteinkruiden waren her en der aanwezig. 
Veenmos was vrijwel afwezig langs de oevers. 
 ’s Zomers viel het ven tot onze verbazing niet 
droog, ondanks de extreem droge zomer. Najaar 
2018 werd de pomp weer aangezet en zagen we 
roestbruin en duidelijk extreem ijzerrijk water het 
ven instromen.  
Het ven was afgaand op de vegetatie in het ven en 
langs de oevers (foto 1) veranderd van een zeer 
zwak gebufferd ven naar een op het oog zwak of 
zelfs matig gebufferd ven. 
We verzamelden in 2018 vijf monsters, waarvan 
twee in mei, twee in juni en één in september. In 
totaal troffen we nu 84 taxa aan. 21 in 1981 
gevonden soorten konden we nu niet terug vinden 
maar daar stonden dus ook veel nieuwe taxa 
tegenover. Er waren nu, evenals in 1981, 
overwegend (vrij) algemene soorten van een (zeer) 
zwak gebufferd milieu aanwezig. Op basis van de 
ecologische indicatiewaarden van de soorten 
(Coesel & Meesters, 2007) konden we een klein 
verschil met 1981 detecteren. Evenals toen ging 
het vooral om soorten van een (zeer) zwak 
gebufferd milieu en waren soorten van 
ongebufferde of juist van een matig gebufferd 
milieu maar weinig aanwezig.  
 
Toch was er een duidelijke toename van soorten 
van een (zeer) zwak gebufferd milieu te 
constateren ten koste van soorten van een 
ongebufferd milieu. Gezien de verschuiving bij de 
hogere planten was dit conform de verwachting.  
Het in 2018 grotere aantal soorten kan verklaard 
worden doordat nu meer monsters zijn verzameld, 
ook op meerdere tijdstippen in het jaar. Het ene 
monster uit september leverde 7 soorten op die in 
de monsters in het voorjaar niet waren verzameld. 
Ook kan de afname van zwavel- en 
stikstofdepositie sinds 1981 geleid hebben tot een 
wat groter aantal soorten. Of dit laatste het geval 
is zou kunnen blijken uit een voorgenomen 
herinventarisatie van enige tientallen in 1981 
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bemonsterde vennen in Zuid-Oost Friesland die de 
eerste auteur voornemens is uit te voeren in 2020.  
 

    
Foto 2. Cosmarium cucumis var. magmum (foto © Bart 
van Tooren) 
 
Tot de waargenomen minder algemene soorten 
behoorden o.a. Cosmocladium perissum en 
Cosmarium cucumis var. magmum (foto 2). Deze 
laatste is in Nederland voor zover bekend zeldzaam 
(Coesel & Meesters, 2007). Een soort waarvan de 
verspreiding in Nederland nog wat onduidelijk is 
doordat deze pas recent is onderscheiden is 
Cosmarium discrepans (foto’s 3 en 4). Deze soort 
lijkt sterk op Cosmarium punctulatum var. 
subpunctulatum maar onderscheidt zich door een 
andere centrale ornamentatie (Šťastný & Kouwets, 
2012). Ook zou C. discrepans een minder 
voedselrijk milieu prefereren dan C. punctulatum. 
Ook werd er incidenteel een kleine Cosmarium 
(19x19 µm) gevonden die vooralsnog niet op naam 
gebracht kon worden (foto 5). 
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Naschrift: in een monster van 5 juni 2019 werd 
veel Xanthidium bifidum gevonden.  

Foto 3. Cosmarium discrepans (foto © Marien van 
Westen).  

 
Foto 4. Cosmarium discrepans (foto © Marien van 
Westen). 

 
Foto 5. Een vooralsnog onbekende Cosmarium.  
foto © Marien van Westen) 
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Cosmarium asymmetricum of toch Cosmarium regnellii? 
 

Koos Meesters 
meesters.j@gmail.com 
 
Begin april nam ik in het gebied Polsbroekerdam 
nabij Benschop een monstertje in een 
mesotrofe/eutrofe sloot bij pH 6 en EGV 180. In 
dat monster vond ik zo’n 24 sieralgsoorten  
waaronder, tussen vrij veel Cosmarium regnellii  
(fig. 1-2), ook een asymmetrisch gevormde cel (fig. 
3), die mij deed denken aan door Frans Kouwets in 
Frankrijk gevonden cellen (fig. 11-13), door hem 
benoemd als Cosmarium asymmetricum Rich 
(1935). Florence Rich publiceerde daarover naar 
aanleiding van vondsten in Zuid-Afrika.  
Overleg over deze vondst met Peter Coesel leidde 
tot een uitgebreidere bestudering van het 
monster. Er werden nog wat meer scheve cellen 
gevonden (fig. 3-8) die eveneens gelijken op de 
door Kouwets (1998) getekende cellen en ook 
zogenaamde Janus-cellen, samengesteld uit één 
asymmetrische en één bilateraal symmetrische 
semicel overeenkomend met Cosmarium regnellii 
(fig. 9-10). Vergelijk ook Coesel & Meesters (2007, 
pl. 67:26). 
 

 
Fig.1-2. Cosmarium regnellii. Foto's © Koos Meesters 
 
 
De vraag was dus nu: vond ik Cosmarium 
asymmetricum of wellicht een anomalie van 
Cosmarium regnellii. Om hier uit te komen is de 
oorspronkelijke publicatie van Rich (1935) erbij 
genomen. Rich tekende en beschreef cellen met 
één of twee concave laterale zijden, een vlakke 
apex en een duidelijke papil. In de vooraanzichten 
duidde ze die papil niet aan, alleen in een 
bovenaanzicht (fig. 14-16). De door mij gevonden 
cellen tonen echter, zeker aan de langste laterale 
zijde van een semicel, ongeveer halverwege een 
(soms zwakke) hoek. De cellen vertonen verder 
een overwegend vlakke apex met een al of niet 
aanwezige apicale indeuking en ik heb geen 
papillen gezien. Naar mijn mening is daarom nu, 

 

 
Fig. 3-8. Cosmarium cf asymmetricum. Foto's © Koos 
Meesters 
 
mede door het aanwezig zijn van overgangscellen, 
niet Cosmarium asymmetricum sensu Rich 
aangetroffen maar anomalieën van Cosmarium 
regnellii.  Mogelijk is er sprake van verwantschap; 
nader onderzoek zou dat kunnen uitwijzen. Lastig 
is dat de asymmetrische cellen en de 
overgangscellen slechts sporadisch in het monster 
voorkomen.  Interessant is overigens wel dat Rich 
opmerkt dat Cosmarium asymmetricum sommige 
vormen van Cosmarium regnellii Wille benadert, 
maar daar toch niet voldoende mee overeenkomt  
om een opname binnen die soort te 
rechtvaardigen. 
In Coesel & Meesters (2007) wordt de nogal 
variabele morfologie  van Cosmarium regnellii in 
een noot vermeld. En tijdens bijeenkomsten van de 
Sieralgenwerkgroep bracht Frans Kouwets al 
enkele malen naar voren dat het kenmerk 
“centraal knobbeltje” bij sieralgsoorten variabel 
kan zijn en dat is mogelijk dus ook hier het geval. 
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De afgrenzing van soorten wordt er daardoor niet 
eenvoudiger op. Het blijft dus zaak kritisch waar te 
nemen. Ik houd me zeer aanbevolen voor meer 
waarnemingen van soortgelijke asymmetrische 
cellen middels foto’s, tekeningen of beschrijvingen 
samen met de ecologische vindplaatsgegevens. 
Hopelijk verschaft dat uiteindelijk nog meer 
duidelijkheid. 
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Fig. 9-10. Janusvormen. Foto’s © Koos Meesters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11-13. Cosmarium asymmetricum, naar Kouwets 
(1998) 
 

 

Fig. 14-16. Cosmarium asymmetricum, naar Rich (1935) 
 


