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Voorwoord  
Deze zomer vond een succesvolle excursie van de Nederlandse sieralgenwerkgroep plaats naar de Kiersche Wijde, 
onderdeel van het laagveenmoeras de Wieden in Noordwest Overijssel, samen met het iets noordelijker gelegen 
natuurgebied de Weerribben een Nationaal Park vormend. 
  
Het uitgebreide en in drie afzonderlijke artikelen opgedeelde verslag van deze excursie vormde voor ons aanleiding om 
samen met nog een bijdrage over de sieralgen van de Wieden van dit derde nummer van de Desmidiologische 
Mededelingen een themanummer over de sieralgen van de Kiersche Wijde te maken.  
Waar niet anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het onderzochte gebied. 
 
De redactie  
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Verslag sieralgenbemonstering Kiersche Wijde, 14 september 2019 
 
Peter Coesel 
p.f.m.coesel@uva.nl 

 
De Kiersche Wijde sluit aan bij het laagveengebied 
De Wieden, in Noordwest Overijssel. De in deze 
regio voorkomende trilvenen staan bekend om hun 
grote rijkdom aan sieralgen, waaronder diverse 
soorten die in Nederlandse vennen en hoogveen-
gebieden uitgesproken zeldzaam zijn of geheel 
verstek laten gaan. Soorten als Actinotaenium 
turgidum, Closterium ralfsii var. hybridum, 
Cosmarium connatum, Cosmarium conspersum, 
Pleurotaenium nodulosum, Pleurotaenium 
truncatum en Staurastrum polytrichum vormen 
een karakteristiek element van mesotrofe 
trilveenslenkjes op het Holoceen en zijn bijna  
overal aan te treffen op plaatsen waar zich 
Schorpioenmos en/of Plat blaasjeskruid heeft 
ontwikkeld. Ik onderzocht de sieralgflora van 
Weerribben en Wieden intensief in de jaren 
zeventig-tachtig van de vorige eeuw, maar zag 
daarbij het wat afzijdig gelegen Kiersche Wijde 
over het hoofd. Laatstgenoemd terrein werd wel al 
eens door onze werkgroep bezocht, namelijk in 
2007 (in combinatie met het in De Wieden gelegen 
deelgebied De Bollemaat). Er werd toen in de 
Kiersche Wijde op een drietal plekken gemonsterd: 
één in het trilveen, twee in het open water van 
nabij gelegen poelen. In totaal werden 139 soorten 
gevonden. Hoewel zich daaronder een vijftiental 
soorten van de Rode Lijst bevond, deden zich, met 
uitzondering van Netrium interruptum, geen echte 
verrassingen voor. Recentelijk echter werden daar 
door Klaas van der Veen enkele spectaculaire 
nieuwe vondsten gedaan van soorten die lange tijd 
in Nederland als zijnde uitgestorven werden 
verondersteld. Het gaat hier om aansprekende 
soorten als Micrasterias apiculata, M. pinnatifida 
en Cosmarium striolatum waarvan de laatste twee 
door Bart van Tooren en diens vader in 2002 
werden aangetroffen in het oostelijke 
Wiedengebied, na een (ogenschijnlijke?) 
afwezigheid in ons land van meer dan een halve 
eeuw. Kort daarna werden die soorten daar ook op 
een excursie van onze werkgroep aangetroffen 
(Coesel, 2004). Een nieuwe excursie van onze 
werkgroep naar de Kiersche Wijde met ten 
opzichte van de 2007-excursie een uitbreiding van 
het aantal monsterpunten leek dan ook beloftevol. 
Omdat we de laatste jaren bij excursies in de 
voorzomer naar vennen in het zuiden des lands 
geconfronteerd werden met extreem lage 

waterstanden, was op de afgelopen winter-
bijeenkomst besloten de 2019-excursie te plannen 
in de nazomer. 
Helaas bleek dat voor het trilveengebied in de 
Kiersche Wijde geen gelukkige keuze. 
Trilveenvegetaties worden namelijk in het kader 
van adequaat beheer 's zomers machinaal gemaaid 
waarbij de bovenste veenlaag — dienend als 
substraat voor onze sieralgen — nogal wordt 
verstoord. In het vertroebelde water was het dan 
ook, met slechts verspreide plukjes mos en 
waterplanten, lastig monsteren. Vermoedelijk 
daardoor bleek bij microscopisch onderzoek de 
abundantie van de waargenomen soorten in het 
algemeen opvallend laag. Gelukkig leverde naarstig 
doorzoeken toch de nodige interessante resultaten 
op. 
 
Omschrijving van de monsterlocaties 
Behalve De Kiersche Wijde (fig. 1) werd ook nog 
een noordelijker gelegen drassig terrein, genaamd 
De Bramen, bemonsterd. 
 
Monsterpunt 1. Kiersche Wijde, westzijde 
(veenmosterrein). Coördinaten 205,318, 523,331. Sloot 
met Krabbenscheer, Groot blaasjeskruid, Drijvend 
fonteinkruid, Waternavel en Kranswier (Chara virgata). 
EGV 403 µS/cm, pH 7,2. 
 
Monsterpunt 2.Kiersche Wijde, noordwesthoek, trilveen. 
Coördinaten 205,373, 523,591. Gemaaid trilveen met in 
water plukjes Plat blaasjeskruid, Klein blaasjeskruid en 
Geel schorpioenmos. EGV 430 µS/cm, pH 7,0. 
 
Monsterpunt 3. Kiersche Wijde, noordwesthoek, slootje 
grenzend aan monsterpunt 2. Coördinaten 205,398, 
523,541. Slootje met Drijvend fonteinkruid, Gele plomp 
en kranswieren (Chara translucens en C. spec., Nitella 
hyalina). EGV 380 µS/cm, pH 7,5 
 
Monsterpunt 4. Kiersche Wijde, zuidzijde trilveen-
perceel waarin monsterpunt 2, grenzend aan grotere 
waterplas. Coördinaten 205,460, 523,197. Gemaaid 
trilveen met in water plukjes Veenmos (Sphagnum cf 
fallax) en Gewoon puntmos. EGV 220 µS/cm, pH 4,6. 
 
Monsterpunt 5. Kiersche Wijde, trilveenperceel oostelijk 
van dat waarin monsterpunt 2. Coördinaten 205,451, 
523,571. Gemaaid trilveen met in water plukjes Klein 
blaasjeskruid, Geel en Groen schorpioenmos. EGV 392 
µS/cm, pH 6,9. 
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Monsterpunt 6. Kiersche Wijde, sloot nabij parkeer-
plaats aan westzijde. Coördinaten 205,332, 522,848. 
Sloot met Pijlkruid, Waternavel, Watermunt, en aan rand 
Witte waterkers en Driedelig tandzaad. EGV 283 µS/cm, 
pH 7,3. 
 
Monsterpunt 7. 'De Bramen', trilveen/blauwgrasland aan 
noordzijde van de weg 'De Bramen' tussen Giethoorn en 
De Klosse. Coördinaten 203,049, 528,091. Sterk 
gedifferentieerd, drassig terrein met Parnassia, Ronde 
zonnedauw, Moerasvaren, Wateraardbei, Veenpluis, 
Watermunt, Rood schorpioenmos, Veenmos (Sphagnum 
contortum). EGV afhankelijk van de gemeten plek 294 
µS/cm bij pH 6,2, dan wel 480 µS/cm bij pH 6,7 

 

 
Fig. 1. De 6 monsterpunten in de Kiersche Wijde 
 
Evaluatie 
Vergeleken met de soortenlijst van de 2007-
excursie was de oogst dit jaar beduidend rijker. In 
totaal werden er zo'n 230 soorten geregistreerd, 
inclusief variëteiten zelfs ruim 250 taxa (zie de 
tabel in van Westen, dit nummer), een score die 
nog op geen enkele excursie van onze werkgroep 
werd behaald! Zoals gehoopt, bevonden zich 
hieronder ook de bovenvermelde 'vlaggeschip-
soorten' Cosmarium striolatum, Micrasterias 
apiculata en Micrasterias pinnatifida. Interessant is 
dat het slootje van monsterpunt 3 qua diversiteit 
en bijzondere soorten niet onderdoet voor de 

nabije trilveenslenkjes van de monsterpunten 2 en 
5. Kennelijk is in dit geval een optimale chemische 
samenstelling van het water belangrijker dan 
fysische factoren als temperatuur en licht of 
eventuele biologische invloeden van het substraat. 
Bart attendeert erop dat de Kiersche Wijde binnen 
De Wieden een bijzondere plaats in neemt. Het ligt 
zeer dicht tegen het pleistoceen aan waardoor het 
zand er heel ondiep zit. Ook zijn er door de 
nabijheid van het Meppelerdiep in het verleden 
kleilaagjes afgezet. Dat maakt dat de waterchemie 
net iets afwijkend is. Mogelijk schuilt hierin een 
verklaring voor de uitzonderlijke samenstelling van 
de plaatselijke sieralgenflora.  
Vergeleken met de hierboven besproken monster-
punten 2, 3 en 5 blijkt het trilveenmonster bij de 
grote plas (nr. 4) aanzienlijk armer, zowel aan 
diversiteit als aan bijzondere soorten (tabel 2). De 
gemeten pH op dit monsterpunt was beduidend 
lager dan elders en ook het relatief grote aandeel 
veenmos in de vegetatie wijst op zuurdere 
condities. De kleinere sieralgenrijkdom met een 
groter percentage aan zure, oligotrofe soorten is 
hiermee in overeenstemming (tabel 2). Erkend 
oligotrofe soorten als Cosmarium amoenum en C. 
pseudopyramidatum werden binnen de Kiersche 
Wijde op geen enkel ander monsterpunt 
aangetroffen. 
Waar monsterpunt 4 eruit springt als relatief 
zuur/oligotroof, komt de sieralgensamenstelling in 
het slootje dicht bij de parkeerplaats (nr. 6) juist 
naar voren als relatief alkalisch/eutroof, met 
frequent waargenomen taxa als Closterium acutum 
var. variabile, Closterium moniliferum en 
Cosmarium boeckii. Het relatief eutrofe karakter 
van deze standplaats werd overigens al 
geïndiceerd door begeleidende macrofyten als 
Watermunt, Waterkers en Tandzaad. Verreweg het 
meest interessante element in de hier 
aangetroffen sieralggemeenschap betreft 
Pleurotaenium excelsum var. borgei, een taxon dat 
voor Nederland nog onbekend was. Voor een 
kritische, taxonomische beschouwing van deze 
soort, zie onder.  
Het later op de middag bezochte terrein, 
provisorisch genoemd 'De Bramen' (naar de naam 
van de langsvoerende weg) onderscheidt zich van 
de Kiersche Wijde trilvenen door een wat steviger 
ondergrond en een vegetatie die het midden houdt 
van die van een trilveen en een blauwgrasland. 
Beeldbepalend was het grote aantal bloeiende 
Parnassia-planten. De alhier bemonsterde 
sieralgenflora (monsterpunt 7) blijkt armer dan die 
van de Kiersche Wijde-trilveenlocaties 2, 3 en 5 en 
eerder vergelijkbaar met die van de zuurdere 
Kiersche Wijde-trilveenlocatie 4. Net als op 
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laatstgenoemde locatie werd ook in De Bramen de 
zuurminnende soort Cosmarium amoenum 
aangetroffen. Atmofytische soorten als 
Actinotaenium kriegeri, A. subtile en een drietal 
Mesotaenium-soorten wijzen voorts op 
standplaatsen die regelmatig kunnen opdrogen. 
Net als op Kiersche Wijde-monsterpunt 4 werd ook 
hier een voor de Lowlands flora nieuwe 
Pleurotaenium aangetroffen, namelijk 
Pleurotaenium maximum. Voor een taxonomische 
beschouwing, zie hieronder. 
Tenslotte: net als op de Kiersche Wijde-excursie 
van 2007 was de opbrengst aan zygosporen 
uitermate schaars. Waar in 2007 geen enkele soort 
sporulerend werd aangetroffen was dat bij de 
huidige excursie slechts één keer het geval: bij 
Desmidium swartzii, door Marien gevonden op 
monsterpunt 2. 
 

 
Zygospore van Desmidium swartzii. Foto © Marien van 
Westen 

 
Taxonomische aantekeningen 
Pleurotaenium ehrenbergii var. elongatum  
of Pleurotaenium excelsum sensu Bando? 
Bijgaande foto toont een slanke, rechtlijnige 
Pleurotaenium-soort die met behulp van Růžička's 
(1977) flora als Pl. ehrenbergii var. elongatum 
geïdentificeerd kan worden. Genoemd taxon werd 
in 1890 door W. West als Docidium ehrenbergii var. 
elongatum voor het eerst beschreven vanuit 
Wales, door W. West (1892: 119) overgebracht 
naar het genus Pleurotaenium en voor het eerst 
afgebeeld in de flora van West & West (1904, pl. 
30: 3).  
Bando (1988: 37), in een revisie van de genera 
Docidium, Haplotaenium en Pleurotaenium zoals 
voorkomend in Japan, stelt dit taxon synoniem met 
Pleurotaenium excelsum (W.B.Turner) Gutwiński, 
oorspronkelijk beschreven door Turner (1893: 31, 
pl. 4: 2) vanuit India als Docidium excelsum. Omdat 
Bando het taxon kennelijk op species-niveau 
meent te moeten onderscheiden, houdt hij de  

 
Pleurotaenium excelsum var. borgei. Foto © Marien 
van Westen  

  
naam Pl. excelsum aan. Echter, de originele 
afbeelding in Turner (l.c.) toont een semicel die 
zich naar de basis toe geleidelijk iets golvend 
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verbreedt, terwijl de overgang naar de basale 
opzwelling bij Pl. ehrenbergii var. elongatum veel 
abrupter is.  
Persoonlijk zou ik dan ook de naam Pl. ehrenbergii 
var. elongatum willen aanhouden, waarbij te 
overwegen is deze variëteit bij gelegenheid tot 
aparte soort (Pl. elongatum) te verheffen. 
 
Pleurotaenium maximum 
Zoals bij veel Pleurotaenium-soorten is ook bij Pl. 
maximum (Reinsch) P.Lundell de afgrenzing met 
andere soorten nogal problematisch. In dit geval 
komt speciaal Pl. archeri in aanmerking om mee 
vergeleken te worden. Beide soorten worden 
gekenmerkt door cylindrische semicellen die zich 
pas kort voor de top versmallen en aan de basis 
een krachtige opzwelling vertonen. Waar echter bij 
Pl. archeri aan de top een krans van minieme 
granula is te onderscheiden, is de top bij Pl. 
maximum gladwandig. Voorts gaat bij Pl. archeri de 
basale opzwelling over in een duidelijke insnoering 
van de semicel, gevolgd door een serie geleidelijk 
afzwakkende golvingen in de wand, terwijl bij Pl. 
maximum de basale opzwelling vrijwel rimpelloos 
aansluit op een zich strak voortzettende celwand.  
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Pleurotaenium maximum. Foto © Alfred van Geest 
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Bijzondere sieralgensoorten, aangetroffen op de werkgroep-excursie 
van 14 september 2019 naar de Kiersche Wijde 
 
Peter Coesel 
p.f.m.coesel@uva.nl 
 
Cosmarium striolatum 
C. striolatum (Nägeli) W.Archer (synoniem met C. 
tesselatum (Delponte) Nordst.) is een zeldzame 
soort die bij ons aan de westrand van zijn Europese 
areaal lijkt te zitten (Coesel, 2004). In de jaren tien 
en twintig van de vorige eeuw trof Heimans hem 
een aantal keren aan in vennen bij Oisterwijk, maar 
verder werd hij in de 20ste eeuw niet meer 
gevonden. Pas aan het begin van deze eeuw werd 
de soort weer teruggevonden, maar nu in 
trilveenslenkjes op enkele plekken in de Wieden 
(Coesel, 2004). Ook op de Kiersche Wijde-excursie 
van onze werkgroep in 2007 werd C. striolatum 
gevonden, maar slechts met een enkel exemplaar 
door één der deelnemers. Nu, ruim 10 jaar later, 
lijkt de soort daar toegenomen, want hij werd  
geregistreerd door meerdere deelnemers en op 
verschillende monsterplekken.  
C. striolatum behoort onze fraaiste Cosmarium-
soorten, fascinerend door zijn grote afmetingen en 
zijn bijzondere chloroplast- en celwandstructuur. 
De wandsculptuur bestaat uit in opvallend 
regelmatige rijen gelegen korrels, waarbij elke 
korrel omgeven is door een zestal poren (zie sieralg 
van september 2004, op www.desmids.nl). 
Buitengewoon interessant is de 
chloroplaststructuur. Deze bestaat uit een aantal 
longitudinale, wandstandige banden van waaruit 
papilvormige uitstulpingen tot in de 
celwandgranula doordringen. In front-aanzicht van 
de cel manifesteren deze uitstulpingen zich als 
kleine groene schijfjes. Dick (1926, pl. 18: 12) 
slaagde erin deze structuren bloot te leggen aan 
uitgeprepareerde chloroplastbanden. Intrigerend is 
ook de donkere plek in het centrum van elke 
semicel. Dit is geen pyrenoide want de pyrenoiden 
zijn als kleine, lichtere schijfjes in de 
chloroplastbanden opgenomen. Laporte (1931, pl. 
1: 1, 3) beschrijft de donkere plek in het 
semicelcentrum als een massa trillende deeltjes. 
Mogelijk betreft het een compacte massa kristallen 
in Brownse beweging, opgesloten in een centrale 
vacuole 

 
 

 
 
Cosmarium striolatum. Boven: Foto © Marien van 
Westen. Onder: Van Tsjechisch materiaal Foto’s © 
Alfred van Geest.  

. 



 Desmidiologische Mededelingen 3, december 2019 7 

 
Cosmarium taxichondriforme 
C. taxichondriforme is in Nederland een vrij 
zeldzame soort, voornamelijk bekend van 
mesotrofe trilveentjes op het Holoceen (Coesel & 
Meesters, 2007). De beperkte verspreiding wordt 
onderstreept door de bevindingen op onze 
jaarlijkse excursies: in het jaar 2000 werd de soort 
met enkele cellen aangetroffen in één enkel 
trilveenmonster vanuit Het Hol (bij Kortenhoef), in 
2015 met enkele cellen in twee van de zes 
trilveenmonsters vanuit de Rottige Meente (nabij 
Wolvega). Op alle andere excursies ontbreekt C. 
taxichondriforme in de soortenlijsten, zelfs van 
trilveenmonsters uit de Wieden (2003, 2007) en de 
Weerribben (2010). Des te verheugender zijn de 
waarnemingen op onze afgelopen excursie naar de 
Kiersche Wijde, waar de soort werd aangetroffen 
op diverse monsterpunten (het vaakst op punt 3). 
Opvallend bij deze soort is de morfologische 
variabiliteit, zowel in sinusvorm als aantal 
 
 

 
 

 
Cosmarium taxichondriforme var. nudum. A en B. 
Foto’s © Roland Luts. 

pyrenoiden. Reeds in de originele beschrijving door 
Eichler & Gutwiński (1895: 169, pl. 4: 23) uit Polen 
wordt zowel een cel met de karakteristieke 
gegolfde sinus en verdikte basishoeken als een cel 
met nagenoeg rechte sinus en nauwelijks verdikte 
hoeken afgebeeld, net als in Coesel & Meesters 
(2007, pl. 62: 7-9). Ook in het excursiemateriaal 
werd met betrekking tot deze karakteristiek de 
nodige variatie aangetroffen (zie foto’s).  
In de originele beschrijving van C. taxichondriforme 
is sprake van één pyrenoide per semicel. In de 
Kiersche Wijde werden zowel cellen met één (foto 
C) als met twee pyrenoiden aangetroffen (foto’s A 
en B). De vorm met twee pyrenoiden wordt in 
Coesel & Meesters (2007: 146, pl. 62: 10) benoemd 
als C. taxichondriforme var. nudum (W.B.Turner) 
Coesel, een taxon dat oorspronkelijk door Turner 
(1893: 60, pl. 8: 64) als een variëteit van C. 
taxichondrum werd beschreven. 
Gutwiński (1902: 594) meende er een aparte soort 
— C. nudum — van te moeten maken, maar de 
waarnemingen vanuit Nederland wijzen toch echt 
op een sterke verwantschap met C. 
taxichondriforme. Ook in de Kiersche Wijde 
werden beide vormen aangetroffen en de vraag 
lijkt zelfs gerechtvaardigd of het om twee 
 
 

 
 

 
Cosmarium taxichondriforme var. taxichondriforme.  C 
en D. (D: janusvorm). Foto’s © Koos Meesters 
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verschillende taxa gaat of slechts om fenotypische 
variatie van één enkel taxon. Doorgaans is bij 
sieralgen het aantal pyrenoiden gekoppeld aan de 
celgrootte. Kleine Cosmarium-soorten hebben 
altijd maar één pyrenoide, grotere soorten hebben 
er doorgaans twee of meer. Er zijn echter ook 
soorten bekend waarbij het aantal kan variëren, 
zich manifesterend in het voorkomen van 
dichotypische cellen (Ducellier, 1917). Koos 
Meesters slaagde erin van C. taxichondriforme zo'n 
dichotypische cel te vinden (foto D). Ook al omdat 
cellen met één enkele pyrenoide soms groter 
bleken dan cellen met twee pyrenoiden, lijkt er dus 
alle reden om aan een aparte taxonomische status 
van var. nudum te twijfelen. 
 
Micrasterias pinnatifida 
 

 
Micrasterias pinnatifida. Foto © Marien van Westen  

 
Micrasterias pinnatifida is een kleine, maar 
karakteristiek gevormde Micrasterias- soort. De 
soort is algemeen in de tropen, waar hij veel 
minder hoge eisen aan het milieu lijkt te stellen 
dan in Europa. Volgens Ruzicka’s flora komt 
Micrasterias pinnatifida in centraal Europa slechts 
verspreid voor. In Nederland waren tot deze eeuw 
uitsluitend opgaven bekend uit het begin van de 
vorige eeuw (enkele vennen in het zuiden en 
oosten des lands). Op 19 juni 2002 trof Bart's vader 
genoemde soort echter talrijk aan in een door Bart 
verzameld monster vanuit een trilveenperceel, 
(genaamd het 'Knollegat') in het oostelijk 
Wiedengebied. M. pinnatifida bleek daar een jaar 
later  nog steeds aanwezig te zijn. Daarnaast werd 

de soort op 10 juni 2003 bij een excursie van onze 
sieralgenwerkgroep ook aangetroffen in het enige 
kilometers zuidelijker gelegen trilveenperceel 'Jo 
Moraal'. Terwijl M. pinnatifida bij de Kiersche 
Wijde-excursie van 2007 nog niet werd 
waargenomen, blijkt hij daar inmiddels verre van 
zeldzaam. Tabel 3 meldt hem voor alle 
monsterpunten in het trilveen, op de punten 2 en 
5 zelfs met abundanties tot 2 en 3. Kortom, een 
verheugende ontwikkeling! 
 
Micrasterias apiculata  
 

 
Micrasterias apiculata. Foto © Marien van Westen 

 
De verspreiding van Micrasterias apiculata binnen 
Europa is wellicht nog schaarser dan die van M. 
pinnatifida. De soort is verwant met M. fimbriata 
en M. brachyptera, maar heeft een zwaardere 
bestekeling en sterk dilaterende toplobben. Net als 
M. pinnatifida, liet M. apiculata in Nederland meer 
dan een halve eeuw verstek gaan in uiteenlopende 
algologische bemonsteringen. Pas op 8 augustus 
2003 werd de soort weer gevonden; niet in een 
van de pleistocene Brabantse vennen vanwaar hij 
vroeger bekend was, maar tezamen met M. 
pinnatifida in het 'Knollegat' in de oostelijke 
Wieden. De recente vondsten in de Kiersche Wijde 
maken aannemelijk dat de soort in het 
Wiedengebied wijder verspreid is, maar gelet op 
het incidentele karakter van de waarnemingen 
(uitsluitend op monsterpunt 2) zal hij waarschijnlijk 
als een uitgesproken zeldzame soort te boek 
blijven staan. 
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Sphaerozosma filiforme 
De karakteristieke draadvormige kolonies van deze 
soort, opgebouwd uit cellen die met 
trommelstokvormige uitsteeksels in elkaar haken, 
werden aan het begin van de vorige eeuw nog 
regelmatig aangetroffen in diverse Brabantse 
vennen, maar zijn daar sindsdien niet 
teruggevonden. De laatste vondst in de vorige 
eeuw dateert uit 1948, vanuit Het Hol, bij 
Kortenhoef. Na meer dan een halve eeuw werd de 
soort echter bij een excursie van onze werkgroep 
in 2010 aangetroffen in een petgat in de 
Weerribben. De huidige vondst in de Kiersche 
Wijde alwaar Sph. filiforme regelmatig werd 
gescoord in trilveenpoeltjes op de monsterpunten 
2, 3 en 5, lijkt erop te wijzen dat de soort zich in 
N.W. Overijssel, zij het misschien spaarzaam, weet 
te handhaven.  
 

Sphaerozosma filiforme. Foto © Marien van Westen  
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Verwerking van de gegevens van de excursie  
 
Marien van Westen 
mvanwesten@home.nl 
 
Op 14 september 2019 zijn op zeven locaties in het 
Kiersche Wijde monsters genomen (tabel 1).  
Deze monsters leverden bij een vluchtig onderzoek 
al meer dan 100 soorten op. Anderen zijn naar 
aanleiding van eerste berichten van de vondst van 
interessante soorten ook met hun monsters aan de 
slag gegaan en stuurden mij in de weken daarna 
hun resultaten. 
 

Tabel 1. De gegevens van de monsterpunten  

In de resultaten zijn de lijstjes van André Vanhoof, 
Bart van Tooren, Ben de Nijs, Koos Meesters, Klaas 
van der Veen, Roland Luts en Wil Leurs verwerkt. 
Opvallend was dat er bijna steeds 150 tot 180 taxa 
(soorten en variëteiten) werden opgegeven. Klaas 
van der Veen stuurde de gegevens van alleen 
monsterpunt 3 en kwam uit op het respectabele 
aantal van 94 taxa voor dat ene monsterpunt. 
De gegevens zijn ingevoerd in een door mij 
ontwikkeld databaseprogramma voor sieralgen: 
DesmidDataBase (DDB). In dit programma 
kunnengegevens ingevoerd worden en 
stippenkaartjes gegenereerd worden. Ook 
soortenlijstjes en natuurwaardetabellen kunnen 

met dit programma eenvoudig gemaakt worden. 
Na invoer van alle gegevens produceerde DDB een 
lijst met zo’n 450 taxa. Helaas ging het in een groot 
aantal gevallen om spooksoorten. Bij de 
automatische verwerking zorgden spelfouten in de 
namen, ontbrekende spaties, of juist te veel 
spaties, hoofdletters na ‘var.’ en getallen tussen 
vierkante haken uit de TWN-lijst voor veel van die 
spooksoorten. Het heeft er wel toe geleid dat ik 
mijn database programma heb aangepast om 
dergelijke fouten er wat makkelijker uit te halen. 
Een lastiger probleem was dat sommigen de 
soorten tot op variëteitsniveau determineerden en 
anderen op soortniveau. Dus werden zowel 
Euastrum ansatum als Euastrum ansatum var. 
ansatum opgegeven. Dit probleem is handmatig 
nog wel op te lossen. Lastiger is het als er 
meerdere variëteiten van een soort worden op 
gegeven, maar ook die soort zonder nadere 
aanduiding van de variëteit. Dit speelde bij o.a. 
Cosmarium difficile een rol. Misschien moeten we 
bij het maken van tabellen in het vervolg ook maar 
eens overwegen of we in zo’n geval niet in de 
tabellen Cosmarium  difficile s.l. (sensu lato) 
moeten gaan opnemen. Na kritische beschouwing 
is het totaal aantal taxa teruggebracht tot ruim 
250. Dat is nog altijd een zeer groot aantal en is 
zoals Peter Coesel in zijn bijdrage (elders in dit 
nummer) opmerkte het hoogste aantal soorten dat 
op een excursie van de Sieralgenwerkgroep is 

 

 
Tabel 2. De natuurwaardetabel. De getallen bij trofie- en zuurgraad zijn percentages. 

mailto:mvanwesten@home.nl
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gevonden. Hierbij speelt ongetwijfeld ook dat in dit 
geval de resultaten van zeven of acht monsters per 
monsterplek gecombineerd konden worden. De in 
de tabellen weergegeven abundanties zijn een 
gemiddelde van wat door de verschillende 
waarnemers is opgegeven. 
 
De Natuurwaarde 
Uit de verzamelde data kan in de eerste plaats de 
natuurwaarde van de 7 monsterpunten bepaald 
worden (tabel 2). Als de soortenlijstjes van alle 
monsters worden samengenomen komen we op 
alle monsterpunten op een natuurwaarde 10 uit. 
Om de verschillen tussen de locaties wat beter 
zichtbaar te maken is in de tabel ook de minimale, 
maximale en gemiddelde natuurwaarde van de 
zeven locaties opgenomen. Blijkbaar hebben 
sommige monsteraars een wat gelukkiger hand 
van monsteren gehad dan anderen, of er is door de 
één wat meer tijd aan een monster besteed dan 
door een ander. We zien ook dat er door de één 
veel meer soorten zijn gevonden dan door de 
ander, maar dat heeft ongetwijfeld met het 
hiervoor genoemde effect te maken. Wat ook 
opvalt, is dat geen van de monsteraars ook maar in 
de buurt komt van het totaal aantal gevonden 
soorten. Wil je van een rijk gebied een goed beeld 
  

 
Tabel 3. De karakteristieke laagveenmoerassoorten. De 
genummerde kolommen verwijzen naar de 
locatienummers. Rode lijstsoorten staan in de kolom 
RL. r en s verwijzen naar resp. zeldzaamheid en 
signaalwaarde in het natuurwaarde systeem van 
Coesel. 

krijgen dan moet je monsteren in veel  
verschillende microhabitats en meerdere keren 
terug komen. 
In de tabel is duidelijk te zien dat in de monsters 
van de Kiersche Wijde P4 en De Bramen het 
percentage acidofiele en oligotrofe soorten groter 
is dan in de rest van de Kiersche Wijde. Ook blijkt 
dat het percentage mesotrofe soorten in de rest 
van de Kiersche Wijde opvallend constant is (61 tot 
66 procent). 
In de monsters werden 26 Rode Lijst-soorten 
gevonden, waarvan er op monsterpunt 2 (trilveen) 
alleen al 21. Deze RL-soorten zijn allen 
kenmerkend voor laagveenmoerassen en zijn 
samen met karakteristieke soorten voor deze 
moerassen in tabel 3 weergegeven. 
Actinotaenium turgidum, Cosmarium 
pachydermum en Cosmarium taxichondriforme zijn 
in de monsters van alle zeven locaties gevonden. 
Uiteraard zijn er ook veel soorten gevonden die 
niet karakteristiek zijn voor laagveenmoeras. Dit 
zijn generalisten die ook geregeld in andere milieus 
worden gevonden. Het gaat om 60 soorten. Deze 
hebben in het Natuurwaarde systeem van Coesel  
een ‘r’ en een ‘s’ waarde van 0 gekregen en zijn 
weergegeven in tabel 4.  Hierin zijn ook een aantal 
soorten opgenomen die ongetwijfeld afwijkend 
zijn, maar waarvan niet geheel duidelijk is of dit de 
correcte naam is. Deze soorten zijn met ‘cf.’ in de 
lijst opgenomen. Verder zijn er staan er in tabel 4 
drie soorten die nog niet in het 
natuurwaardesysteem van Coesel staan. Deze 
soorten worden verderop besproken. 
Dan blijft er nog een lijst van 161 soorten over die 
tussen deze beide categorieën in zitten. Dit zijn 
soorten die iets kritischer zijn, maar niet 
karakteristiek voor laagveenmoerassen (tabel 5). 
Dit zijn soorten die in het systeem van Coesel 
hoger scoren en waarbij r en s  groter dan nul zijn. 
Dit betekent dat dit zeldzame of vrij zeldzame 
soorten zijn die matig indicatief zijn voor dit 
gebied. Na deze indeling in drie groepen is gekeken 
naar de ecologische verschillen van die drie 
groepen. Categorie 0 bevat soorten met r en s =0, 
categorie 2 de karakteristieke soorten voor  
 

 
Tabel 6. De ecologische verschillen tussen de drie 
categorieën. 
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laagveenmoerassen en categorie 1 is de restgroep. 
De natuurwaarden en ecologische verschillen 
komen goed tot uiting in tabel 6.  
De karakteristieke soorten zijn duidelijk het meest 
acidofiel terwijl de generalisten toch een minder 
uitgesproken voorkeur voor een bepaalde 
zuurgraad laten zien. In de trofiegraad komen de 
verschillen nog duidelijker tot uitdrukking. De 
RodeLijst-soorten en karakteristieke 

laagveensoorten zijn duidelijk gebonden aan een 
mesotroof milieu. Dit geldt, zij het in iets mindere 
mate, ook voor de restgroep. De soorten van 
categorie 0 kunnen zowel in oligotroof 
(ongebufferd) milieu als in eutroof (gebufferd) 
water worden gevonden. In deze groep zijn de 
mesotrafente soorten het minst 
vertegenwoordigd.  
 

 

 
Tabel 4.  r=0 en s=0 soorten. De nummers boven de tabel verwijzen naar de monsterlocaties 
 

Opmerkingen 
Van een aantal soorten is door het ontbreken van 
goede foto’s van o.a. de celwandornamentatie niet 
goed vast te stellen of de determinatie correct is. 
Deze soorten zijn met de toevoeging cf. 
opgenomen in de lijst. 
 
Pleurotaenium maximum en P. excelsum var. 
borgei komen niet voor in Coesel en Meesters 
2007 en staan ook niet in de soortenlijst van DDB 
voor en krijgen dus geen r en s waarde. Dat deze 
soorten in tabel 4 met r=0 en s=0 waarde staan 
betekent echter niet dat ze geen specifieke 
milieuvoorkeur hebben. Aangezien de 

milieuvoorkeur nog niet goed bekend is, staan ze 
waarschijnlijk ten onrechte in tabel 4 (zie ook de 
bijdrage van Coesel elders in dit nummer).  
 
In de lijsten komt ook Closterium gracile voor. De 
cellen die ik tot nu toe heb gevonden hebben iets 
te smalle apices en zouden beter Cl. gracile var. 
lundellii genoemd kunnen worden. Deze variëteit 
wordt op grond van deze smallere apices als op 
grond van de afwijkende zygosporen tot een 
aparte soort gerekend: Closterium lundellii 
Lagerheim 1883 (Müller,2002).  
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Tabel 5a. Soorten die niet specifiek zijn voor laaglandmoerassen. Nummers verwijzen naar de monsterlocaties. 
 

Euastrum binale forma tumoriferum Kossinskaja 
(foto 1) staat ook in tabel 4 omdat dit taxon niet 
eerder uit Nederland is gemeld. Cellen hiervan 
kunnen gemakkelijk verward kan worden met E. 
binale var. gutwinskii. De cellen zijn naar de apex 
toe smaller dan bij de laatst genoemde vorm. E. 
binale var. gutwinskii wordt in een zuur milieu 
gevonden. E. binale forma tumoriferum heeft een 
voorkeur voor een meer mesotroof milieu. Dit 
taxon zou door deze verschillen de status van een 
aparte soort moeten krijgen. 
 
In de lijsten werd meerdere malen een Spirotaenia 
soort opgevoerd: S. beijerinckii, S. erythrocephala 
en S. kirchneri. Of het hierbij om drie verschillende 
soorten ging of dat het toch steeds om dezelfde 
soort ging is niet vast te stellen. 
 

 

 
Foto1. Euastrum binale forma tumoriferum.  
Foto © Marien van Westen 
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Tabel 5b. Vervolg. Soorten die niet specifiek zijn voor laaglandmoerassen.   

Op een aantal plekken is een Cosmarium gevonden 
die lijkt op C. abbreviatum (foto 2). De cellen 
hebben een middenopzwelling die in topaanzicht 
duidelijk te zien is. Volgens Coesel & Meesters 
(2007) zou deze soort in topaanzicht elliptisch zijn. 
De aan- of afwezigheid van een centrale opzwelling 
is geen discriminerend determinatiekenmerk 
(persoonlijke mededeling Frans Kouwets) en 
daarom zijn deze cellen toch als C. abbreviatum 
opgevoerd. 
 
Literatuur 
Müller, M., 2002. Closterium cornu Ehrenb. ex Ralfs var. 

lundellii (Lagerh.) Willi Krieg. 1935 (Desmidiaceae): eine 

Taxon-Revision. — Limnologica 32: 66-81. 

Kossinskaja, E.K., 1936. Desmidievye vodorosli iz Artiki. 
Trudy Botanicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, Ser. 
2, Sporovye Rasteniya 3: 401-449. 

 
Foto 2. Cosmarium abbreviatum.  

Foto © Marien van Westen 
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Eerder onderzoek naar sieralgen in de Wieden 
 

Bart van Tooren & Marien van Westen  
bartvantooren@xs4all.nl en mvanwesten@home.nl 
 
De in 2019 verzamelde monsters in de Kiersche 
Wijde waren zeer rijk aan sieralgen. Hoe is de 
waarde van deze locaties in vergelijking met 
andere sieralgenrijke gebieden in de Wieden? Er 
zijn in de Wieden twee eerdere excursies van de 
Nederlandse sieralgenwerkgroep geweest en er 
zijn in de periode 1996-2007 een kleine 50 
monsters door de eerste auteur verzameld in o.a. 
trilvenen en nieuw gegraven petgaten. Welk beeld 
komt daaruit naar voren?  
 
De enorme waarde van laagveenmoerassen voor 
sieralgen was al evident in het proefschrift van 
Peter Coesel waarin de resultaten van jaren 
onderzoek naar sieralgen in de Weerribben en de 
(westzijde van de) Wieden wordt beschreven (o.a. 
Coesel, 1981). Uit het Vechtplassengebied zijn 
enkele oudere bijdragen beschikbaar die een 
indruk geven van de rijkdom daar (o.a. Heimans & 
Meijer, 1955; Duffels, 1963) en meer recent zijn er 
artikelen over twee deelgebieden, te weten een 
aantal nieuw gegraven petgaten bij Ankeveen 
(Coesel, 2001) en over sieralgen in het Hol (Coesel 
& Van Tooren, 2003), en a trilvenen rijk deelgebied 
in de Vechtpassen. Beide artikelen demonstreren 
eveneens een hoge soortenrijkdom. De 
soortenrijkdom van petgaten en trilvenen is veel 
hoger dan die van de veelal zeer voedselrijke grote 
wateren in de laagveenmoerassen. De sieralgen in 
deze grote wateren zijn uitgebreid onderzocht 
door Mulderij et al. (2010).  
 
Eerdere excursies van de werkgroep 
De sieralgenwerkgroep heeft in 2003 en in 2007 in 
de Wieden onderzoek gedaan. De excursie in 2007 
was vooral gericht op de Bollemaat, een bekend 
trilveencomplex in het noorden van de Wieden bij 
Dwarsgracht. Deze trilvenen waren tijdens de 
bemonstering echter nogal droog en het aantal 
soorten viel iets tegen. Ook de Kiersche Wijde 
werd toen bezocht maar minder uitgebreid dan nu 
(zie Coesel, dit nummer) Het aantal soorten in de 
Bollemaat was wat lager dan in de Kiersche Wijde.  
In 2003 werd eerst een blauwgraslandcomplex aan 
de oostzijde van de Wieden bezocht, de Klosse. De 
soortensamenstelling in de slenkjes in deze 
blauwgraslanden had een duidelijk zuurder 
karakter en was ook veel minder rijk dan de 
trilvenen. Behalve deze blauwgraslanden zijn toen 
ook enkele trilvenen nabij de Kerkgracht bezocht in 

het zuiden van de Wieden. Centraal stond toen het 
bezoek aan het perceel genaamd ‘Eelkema’ , het 
voor hogere planten en mossen vermoedelijk 
meest gevarieerde en soortenrijkste trilveen in 
Nederland. Hier werden toen 117 soorten 
sieralgen aangetroffen door de werkgroep.  
 
Intermezzo: herstelbeheer trilvenen 
Het oppervlak aan trilvenen in de Wieden nam 
vanaf 1950 snel af, met als bekendste voorbeeld 
het trilveen in de Bollemaat. Een vegetatie-
kartering uit de jaren 50 (Kuiper & Kuiper, 1958) 
liet nog een oppervlak van tientallen hectaren zien, 
nu is daar nog slechts minder dan een hectare van 
over. De oorzaak ligt vooral in verzuring. Verzuring 
van trilvenen is een natuurlijk proces maar 
luchtverontreiniging versterkt dat nog eens. Daar 
verlanding vrijwel is gaan ontbreken in de Wieden 
door de slechte waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater ontbreekt ook de vorming van 
nieuwe trilvenen. Om de teruggang in areaal en in 
kwaliteit van trilvenen een halt toe te roepen 
werden en worden, afgezien van verbetering van 
waterkwaliteit, in grote lijnen drie maatregelen 
toegepast: 
1. Het graven van greppels en sloten door en 

langs de trilvenen om de toevoer van 

oppervlaktewater te vergroten en de invloed 

van zuur regenwater te verminderen; 

2. Het afschrapen van de bovenste laag en het 

in zomerbeheer nemen van verzuurde 

rietlanden, in de hoop zo hier ook meer 

invloed te krijgen van oppervlaktewater en 

daarmee een terugkeer naar trilveenachtige 

situaties te bewerkstelligen. 

3. De meest ingrijpende maatregel: het 

verwijderen van bos en het maken van 

nieuwe petgaten, in de hoop hier op termijn 

door verlanding weer nieuwvorming van 

trilvenen te krijgen. Het bos staat daarbij 

veelal op de plaats van in eerdere decennia 

door verwaarlozing door de toenmalige 

eigenaren dichtgegroeid trilveen.  

Eigen onderzoek naar herstel trilvenen 
In de periode 1996-2007 zijn door de eerste auteur 
ongeveer 50 monsters verzameld in de Wieden, 
waarvan een deel overigens tijdens de boven al 

mailto:bartvantooren@xs4all.nl
mailto:mvanwesten@home.nl.nl
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genoemde sieralgenexcursies van de werkgroep. 
De monsters zijn allemaal onderzocht door Bart’s 
vader, A.J. van Tooren. Foto’s of tekeningen zijn 
niet aanwezig, de monsters zijn er nog wel 
allemaal. De resultaten zijn grotendeels 
opgenomen in interne rapportjes van de 
Vereniging Natuurmonumenten (o.a. Van Tooren & 
Van Tooren, 2004).  
Het onderzoek was vooral gericht op het 
rendement van de genoemde herstelmaatregelen 
voor trilvenen. De voor dit doel verzamelde 
monsters zijn weergegeven in tabel 1.  
Het afschrapen van rietland was oorspronkelijk 
vooral bedoeld om de rietproductie in verzuurde 
rietlanden te verhogen. In combinatie met het 
actief bevloeien van het rietland was het daarvoor 
een effectieve maatregel die vooral in de 
Weerribben veel werd toegepast. Het leverde dan 
vrij voedselrijke rietlanden op. Bij een veel 
geringere invloed van het oppervlaktewater kon er 
ook een voedselarmer en voor trilveensoorten 
geschikt milieu ontstaan. Dit was toegepast op 
enkele percelen in de Wieden. Het resultaat voor 
hogere planten en mossen was zeer goed en dat 
gold ook voor sieralgen. Het aantal soorten was 
met steeds meer dan 70 per monster heel hoog en 
de natuurwaarde was in de vijf onderzochte 
monsters steeds een 10 (tabel 1). 
Het graven van petgaten was en is de meest 
toegepaste maatregel in de Wieden. Het wordt 
zodanig uitgevoerd dat er door een lange 
aanvoerweg een goede waterkwaliteit ontstaat. 
Het doel is enerzijds om op termijn weer een 
waardevolle verlanding mogelijk te maken, die na 
verloop van decennia hopelijk weer zal leiden tot 
trilveen, anderzijds is het de bedoeling om het 
door verbossing veel geslotener wordende 
landschap weer opener te krijgen. 
 Ten tijde van de bemonstering van de petgaten 
varieerden de petgaten in leeftijd van enkele tot 
circa 15 jaar. Duidelijk was al wel dat de verlanding 
veel trager verliep dan verwacht (voor de oorzaken 
zie o.a. Weijs & van Tooren, 2014). De 
sieralgenbemonstering liet echter ook zien dat de 
waterkwaliteit wel goed was en dat er zich evenals 
dat in de Vechtplassen het geval was (Coesel, 
2001) veelal een royaal aantal sieralgen had 
gevestigd (tabel 1). De natuurwaarde was veelal 
ook tenminste een 7 hoewel het aantal Rode lijst 
soorten gering was in vergelijking met de trilvenen. 
Het was echter duidelijk een bemoedigende 
ontwikkeling. Het zou heel zinvol zijn deze 
petgaten nu, 20 jaar later weer eens opnieuw te 
bemonsteren. 
 
 

Trilvenen  
De bemonsterde trilvenen hebben zonder 
uitzondering een natuurwaarde 9 of 10. Het aantal 
soorten varieert maar bedraagt veelal 70-80 per 
monster. Het hoogste aantal genoteerde soorten 
in één monster is 101, in een trilveenachtig 
rietland. Meer dan 100 soorten in een monster is 
in Nederland een hoge zeldzaamheid en wellicht is 
het wel een ‘Nederlands record’ voor de laatste 
decennia voor een door 1 persoon onderzocht 
monster.  
Het illustreert goed de waarde van deze trilvenen 
en rietlanden voor sieralgen. De waarde lijkt niet 
afwijkend te zijn van die van de trilvenen in de 
Kiersche Wijde (vgl. tabel 2 van Van Westen, dit 
nummer).  
Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de 
trilvenen van De Weerribben (Coesel, 1981) is dat 
in de trilvenen aan de oostkant van de Wieden 
meer soorten worden aangetroffen die vroeger tot 
de kenmerkende soorten voor het Pleistoceen 
werden gerekend. In de Wieden, zeker aan de 
oostkant, zit het zand veel dichter aan de 
oppervlakte dan in de Weerribben (Van Tooren & 
Van Tooren, 2004). Voorbeelden van deze soorten 
zijn Staurastrum teliferum, St. simonyi en 
Haplotaenium minutum. 
 
 
Bijzondere soorten 
De Kiersche Wijde neemt binnen de Wieden een 
wat bijzondere plaats in zoals door Coesel (dit 
nummer) aangegeven. De vraag is of dit zich ook 
uit in een afwijkende soortensamenstelling. 
Daartoe is nagegaan of er in de trilveenmonsters 
van tabel 1 ook min of meer zeldzame en voor 
laagveen karakteristieke sieralgen bevinden die 
niet in de Kiersche Wijde zijn aangetroffen. Dat 
bleken er maar verassend weinig te zijn. Het gaat 
om de volgende soorten: 

 Cosmarium magnificum var. minus. Op ca 10 

locaties aangetroffen. Het is een lastig van C. 

botrytis te onderscheiden trilveensoort. 

 Cosmarium quasillus. Een slechts 1 keer in 

‘Eelkema’ aangetroffen trilveensoort. 

 Cosmarium subreinschii. Aleen een keer in de 

Bollemaat gevonden maar aan de waarde van 

deze opgave kan zonder bewijsmateriaal 

getwijfeld worden gezien C. subreinschii 

onderdeel is van een groep zeer lastig 

herkenbare en taxonomisch ingewikkelde 

groep soorten. 

 Eastrum inerme. Deze volgens Coesel & 

Meesters (2007) op het Pleistoceen heel 
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zeldzame soort is in 2003 in het trilveen ‘Joop 

Moraal (naast ‘Eelkema’ gelegen) 

aangetroffen en in 2007 in de Kiersche Wijde. 

Helaas hebben we deze soort daar nu niet 

aangetroffen. 

 Micrasterias brachyptera. Aangetroffen in 

een trilveenslenkje in de omgeving van de 

Bollemaat in 2001. Deze soort was tijdens het 

onderzoek van Coesel in de Weerribben daar 

toen vrij algemeen volgens Coesel & Meesters 

(2007) maar recente opgaven van deze soort 

lijken in Nederland volledig te ontbreken (van 

Tooren & Van Westen, 2011) .  

 Micrasteras fimbriata. Twee opgaven uit 

trilveen in het zuiden van de Wieden (trilveen 

‘Boers, 1996) en in de omgeving van de 

Hoosjesgracht (2003). Ook deze soort lijkt 

vrijwel uit Nederland verdwenen te zijn 

temeer daar de vondsten op het pleistoceen, 

vooral in Brabant, tot een andere soort, M. 

compereana, gerekend moeten worden 

(Neustupa et al., 2014). 

 

 

Micrasterias brachyptera naar Tsjechisch materiaal. 
Foto © Jan Stastny  

 Xanthidium fasciculatum. Een wat minder 

zeldzame soort in Nederland, gevonden in 

zowel enkele trilvenen als in de 

blauwgraslanden bij de Klosse, die echter gek 

genoeg ontbreekt in de Kiersche Wijde. 

 
Euastrum inerme, Lake District, Engeland. Foto © 
Marien van Westen  
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Afgeschraapt rietland                   

Knollegat 2002 203 10 10 91   18 78 5 

Knollegat, verdroogd 2003 327 10 7 63   18 77 6 

Knollegat, verdroogd 2003 328 10 10 78   15 79 5 

van Kroes bij het Eiland 2002 204 10 9 89   15 76 8 

van Kroes bij het Eiland 2003 326 10 13 85   12 80 8 

Nieuwe petgaten                   

bij trilveen de Vlakte 2003 307 8 1 51   10 75 14 

Bollemaat 2001 123 10 5 67   9 79 9 

Bollemaat 2001 124 8 5 55   8 82 11 

Bollemaat 2007 701 7 3 31   13 70 15 

Bollemaat 2007 702 7 4 41   16 74 9 

de Witten, nieuwe petgat 2001 120 10 5 70   8 80 12 

de Witten, nieuwe petgat 2001 121 8 3 55   9 76 14 

de Witten, nieuwe petgat 2001 122 8 3 56   9 78 14 

Kiersche Wijde 2007 707 8 1 59   11 72 15 

petgat van Koop-Jager, begin 2001 117 4 0 11   0 73 27 

petgat van Koop-Jager, einde 2001 118 6 2 24   8 75 17 

westzijde Veldweg-Reeenweg 2003 332 7 3 33   12 73 12 

Trilvenen                   

Boers 1996 1096 9 9 56   13 78 10 

Boers 1996 1196 9 8 58   13 77 9 

Bollemaat 2001 125 10 10 77   15 78 7 

Bollemaat 2001 126 10 9 58   10 86 5 

Bollemaat 2007 703 9 6 53   14 80 7 

Bollemaat 2007 705 9 7 53   10 85 5 

de Vlakte 2003 308 10 7 69   15 79 7 

de Vlakte 2003 309 8 8 47   18 80 2 

Eelkema 1996 796 10 11 78   11 78 10 

Eelkema 1996 996 10 11 67   12 78 9 

Eelkema 1996 996 8 6 58   7 79 16 

Eelkema 2003 330 10 11 76   18 78 4 

Eelkema 2003 310 10 13 83   15 78 7 

Eelkema 2003 311 10 12 75   16 76 5 

Eelkema 2003 312 10 11 70   14 83 4 

Eelkema 2003 329 10 10 90   15 78 6 

Eelkema 2003 330 10 10 78   15 80 6 

Joop Moraal 2006 601 10 9 70   15 79 7 

Joop Moraal 2006 602 9 7 53   14 80 5 

Overige                   

trilveenrietland langs Hoosjesgracht 2003 325 10 14 101   16 76 6 

trilveenslenkjes bij petgat Koop-Jager 2001 119 10 8 56   11 84 6 

Tabel 1. Vergelijking van natuurwaarden van afgeschraapt rietland, petgaten en trilvenen. De getallen bij oligotroof, 

mesotroof en eutroof betreffen percentages van het totale aantal soorten. 


