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Mijn kennismaking met Peter en wat daaruit voortkwam  

Marien van Westen  
mvanwesten@home.nl 
 
In het najaar van 2006 kochten mijn vrouw en ik 
een microscoop, omdat wij ons, naast in wilde 
planten, ook begonnen te interesseren in mossen 
en paddenstoelen. De vondst van enkele fraaie 
symmetrische algen in water uit onze tuinvijver 
leidde tot een zoektocht op internet en al snel 
kwam ik op www.desmids.nl uit. De weken daarna 
werden ook watermonsters uit slootjes en plasjes 
bekeken en zowaar vond ik daarin ook een aantal 
sieralgen. Bij boekwinkeltjes.nl vond ik al gauw een 
aantal deeltjes van de zesdelige sieralgenflora van 
Peter en daarmee kon ik een aantal soorten ook op 
naam brengen. Maar die soorten met armpjes 
waren even een brug te ver voor mij. Ik begreep al 
snel dat je om leuke soorten te vinden toch naar 
plasjes en vennen in natuurgebieden moest gaan. 
Gelukkig hebben we daar in Drenthe een groot 
aantal van. Bij één van mijn wandelingen, begin 
februari 2007 op het Balloërveld, heb ik een 
watermonster genomen uit de pingo-ruïne aldaar. 
Onder de microscoop bleek Euastrum bidentatum 
var. speciosum, dacht ik, rijkelijk in het monster 
aanwezig te zijn. Ik heb Peter een mailtje gestuurd 
met foto’s ( foto 1) en kreeg een allervriendelijkst 
mailtje terug: 
 
Beste Marien, 
De gemailde (fraaie) foto's betreffen inderdaad Euastrum bidentatum 
var. speciosum; een leuke waarneming !. Mag ik de foto's eventueel t.z.t. 
gebruiken voor onze sieralgenwebsite? 
Als je interesse hebt, kun je je aansluiten bij onze Sieralgenwerkgroep 
(een informeel, volstrekt vrijblijvend, kostenloos verband van 
sieralgenliefhebbers). De werkgroep komt twee keer per jaar bijeen: een 
keer in maart, ter bespreking van ieders activiteiten, het showen van 
foto's, e.d.) en een keer in juni (een dag-excursie naar een rijk 
sieralgengebied, gevolgd door een dag gezamenlijk microscopiseren). 
De eerstkomende bijeenkomst is op zaterdag, 10 maart. Als je mee wilt 
doen, laat dan even weten, dan plaats ik je op mijn mailinglist. 
Met vriendelijke groet, 
Peter Coesel 

 
In maart 2007 ben ik naar die bijeenkomst gegaan 
en werd door Peter hartelijk welkom geheten. 
Vervolgens in juni van dat jaar mee met de 
excursie naar De Wieden en sindsdien heel 
enthousiast met sieralgen bezig. 
Al snel werden er in Drenthe diverse sieralgen 
gevonden die nog niet eerder uit Nederland 
gemeld waren. Zo had ik op 3 maart 2007 al 
Cosmarium obliquum (foto 2) gevonden in een 
natuurgebiedje vlak bij Assen, dus nog voor ik naar 
die eerste bijeenkomst in 2007 ging. Helaas had ik 
op dat moment nog geen flora waarin deze soort 

beschreven was en het duurde bijna een jaar voor 
ik die soort herkende. 
Blijkbaar ging het vergaren van kennis in die 
periode erg snel, want al in mei 2009 mailde ik 
Peter dat ik voor Gorteria een artikeltje over 
bijzondere vondsten uit Drenthe wilde schrijven. Ik 
had geen ervaring met het schrijven van een 
dergelijk artikel en was dan ook erg blij dat Peter 
als tweede auteur wilde fungeren (van Westen & 
Coesel, 2010). Het bleek al snel dat er in Drenthe 
veel soorten voorkomen die nog niet beschreven 
waren, of die van variëteit tot soort verheven 
moesten worden. Dit resulteerde in nog een aantal 
artikelen in Phytotaxa. Soms met Peter als eerste 
auteur, maar de laatste tijd steeds vaker ook met 
mij als eerste auteur. Dat stimuleerde mij zo dat ik 
op dit moment druk bezig ben met een 
sieralgenatlas van Drenthe. Ik ben Peter nog steeds 
erg dankbaar dat hij mij begeleid heeft bij het 
schrijven van de eerste artikelen, want zonder dat 
zou ik waarschijnlijk niet begonnen zijn aan een 
sieralgenatlas van Drenthe. 
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Foto 1. Euastrum bidentatum var. speciosum. Foto’s 
van 3 februari 2007. Foto’s © Marien van Westen 
 

 
Foto 2. Cosmarium obliquum. Foto’s van 4 maart 2007. 
Foto’s © Marien van Westen
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