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Sieralgen en natuurwaarden van wateren 
op de Utrechtse Heuvelrug 

Sieralgen (Desmidiaceae) zijn als eencellige micro-organismen 
door hun korte levenscyclus en gemakkelijke verspreiding 

zeer geschikt om veranderingen in het aquatisch milieu snel 
te registreren. Mede door de veelal nauwe soortspecifieke 

oecologische amplitude lenen ze zich voorts uitstekend voor 
studies aan kleinschalige milieugradiënten alsook tot een 
gedetailleerde bepaling van aan deze algen gerelateerde 

natuurwaarden. Laatstgenoemde toepassingsmogelijkheid 
wordt in dit artikel geïllustreerd. 

Vaak ontleent een natuurwetenschappe
lijk waardevol terrein die waarde aan het 
gelijktijdig voorkomen van zowel bijzon
dere planten- als diersoorten. De aanwe
zigheid van bijzondere milieucondities 
maakt dan het voorkomen van oecolo-
gisch kieskeurige soorten vanuit geheel 
verschillende organismengroepen moge
lijk. Niettemin is het bekend dat een 
rijke en interessante vertegenwoordiging 
van een bepaalde groep heel goed 
gepaard kan gaan met een tamelijk tri
viale samenstelling van een andere (verge
lijk bijvoorbeeld avifauna en vegetatie 
van de Oostvaardersplassen). Waar het 
gaat om het vaststellen van de natuur
waarden van een bepaalde locatie, is het 
dan ook zaak zoveel mogelijk organis
mengroepen daarin te betrekken. 

Sieralgen (Desmidiaceae) staan 
bekend als gevoelige indicatoren van 
kwetsbare, natuurwetenschappelijk waar
devolle zoetwatermilieus, in het bijzonder 
vennen en veenplassen (o.a. Coesel & 
Smit, 1977; Coesel et al., 1978). Door
gaans is het voorkomen van interessante 
sieralgsoorten al te voorspellen op grond 
van de presentie van zeldzame, oecolo-
gisch veeleisende macrofytensoorten, als 
bijvoorbeeld Veenbloembies {Scheuchze-
riapalustris), Slijkzegge {Carex limosa), 

Draadzegge (Carex lasiocarpa). Plat 
blaasjeskruid {Utricularia intennedid), 
Ondergedoken moerasscherm {Apium 
inundaturn) en Drijvende waterweegbree 
[Luronium natans). Omgekeerd is het 
echter niet zo dat een triviale macroflora 
per se weinig beloften inhoudt voor de 
ter plekke voorkomende sieralgen. Een 
en ander wordt geïllustreerd aan de hand 
van een inventarisatie van de sieralgen-
flora van een aantal wateren op de 
Utrechtse Heuvelrug, merendeels in de 
omgeving van Leersum. 

Methodiek 
Begin juli 1999 werd de sieralgenflora 
van negen kleinere en grotere plassen 
bemonsterd, waar mogelijk door het 
uitknijpen van submerse waterplanten 
(tabel 1, kader 1). Per plas werden 
verscheidene monsters genomen. Ter 
plekke werden, electrometrisch, zuur
graad (pH) en geleidingsvermogen 
(EGV) gemeten. De in de monsters aan
getroffen soorten zijn voorzien van een 
abundantiecode (tabel 2). In geval bin
nen eenzelfde plas voor eenzelfde soort 
in verschillende monsters verschillende 
abundanties werden vastgesteld, is in de 
tabel het hoogst genoteerde abundantie-
cijfer vermeld. 

Oecologische evaluatie en bepaling 
natuurwaarden 
Uitgaande van de soortenlij st in tabel 2 
kunnen met behulp van soortspecifieke 
indicaties, zoals opgegeven in Coesel 
(1998), en met verdiscontering van de 
abundantiecijfers de bemonsterde wateren 
geëvalueerd worden met betrekking tot de 
nutriëntenrijkdom (fig. 1). De in tabel 1 
en kader 1 genoemde wateren zijn genum
merd overeenkomstig een toenemende 
trofiegraad. 

De bepaling van natuurwaarden 
berust op een drietal criteria: diversiteit, 
zeldzaamheid en signaalwaarde. Als maat 
voor de diversiteit is de soortenrijkdom 
gehanteerd. De per water gescoorde waar
den voor zeldzaamheid en signaalwaarde, 
gebaseerd op tabel 2, zijn de gesommeerde 
soortgebonden codecijfers voor deze crite
ria, zoals opgegeven in Coesel (1998). 
Met 'signaalwaarde' wordt de indicatieve 
betekenis ten opzichte van bijzondere 
milieucondities tot uitdrukking gebracht. 
Hoe hoger het codecijfer, hoe meer de des
betreffende soort gebonden is aan kwets
bare, rijk gedifferentieerde milieutypes. De 
primaire waarden voor genoemde drie cri
teria zijn weergegeven in tabel 3, tezamen 
met de herleide getallen die sommeren tot 
een natuurwaardegetal dat kan variëren 
van nul tot tien (Coesel, 1998). In dit 
geval bedraagt de hoogste score zes. Dit 
duidt er op dat, althans wat betreft de aan
wezige sieralgenflora, geen uitzonderlijke 
natuurwaarden in het geding zijn. 
Niettemin is er sprake van aanzienlijke 
verschillen tussen de wateren, alsook in de 
potentie om binnen afzienbare tijd een 
hogere natuurwaarde te verwerven. 
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Euastrum ansatum var. 

pyxidatum is een ken

merkende soort voor 

zwak zure, mesotrofe 

wateren; deze is aange

troffen in De Kom (loca

tie 7) bij Maarsbergen 

(foto: Henk Schulp). 

Tabel 1. De bemonsterde 

wateren en enkele daar

bij behorende karakteris

tieken. Veenmosals 

substraat betreft in 

alle gevallen Sphagnum 

cuspidatum, Sikkelmos 

betreft Drepanodadus 

fluitans. 

Fig. 1. Indicatie van het 

trofieniveau van de 

negen onderzochte 

wateren, afgeleid uit de 

bemonsterde sieralgen-

flora. De legenda ver

meldt de trofietrajecten, 

verbonden aan de 

samenstellende soorten 

van de aangetroffen sier-

aigenbestanden. 

nr 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

naam 

bospoel Breeveen 

Treekerpias 

ven Ginkelseweg 

ven Ginkelduin 

Leersumse Plassen 

ven Breeveen 

De Kom 

Zanderij Maarn 

vijver Ginkelseweg 

Amersfoort 

coördinaten 

157.10-447.17 

154.54-451.59 

160.10-449.50 

159.45-449.70 

157.70-450.10 

158.50-450.13 

158.57-450.68 

157.53-449.03 

156.43-451.59 

151.82-452.73 

160.10-449.90 

aantal 

monsters 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

pH 

4,8 

3,7 

4,8 - 5,0 

4,4-4,5 

5,6 

5,2 

6,8 

5,1 

EGV 

pS cm"'' 

52 

124 

34 

46 

48 

110 

184 

134 

monstersubstraat 1 

Veenmos 

Veenmos, Knolrus 

Veenmos, Knolrus 

Veenmos, Knolrus 

Veenmos, Knolrus, 

Sikkelmos 

planktonmonster 

Veenmos, Knolrus 

Aarvederkruid 

Groot Blaasjeskruid | 

100% n 

meso-eu 

meso 

B oligo-eu 

H oligo-meso 

I I oligo 

4 5 6 7 
monsterlocatie 

Kader 1. De onderzochte wateren 
De in tabel 1 vermelde wateren zijn 

beknopt als volgt te omschrijven: 

1. Poel, gelegen in een bosje van 

gemengd loof- en naaldhout. Aan de 

rand en in het water Gewone waternavel 

{Hydrocotyle vulgaris), Water-veenmos 

en Gewoon haarmos {Polytrichum com

mune). De locatie maakt, met boomtak

ken in het water, een verstoorde indruk. 

2. Treekerpias. Een reeds lang bestaande 

plas, gelegen in een komvormige laagte 

op zandgrond, met aan de oevers een 

brede trilveenverlandingszone van 

diverse Veenmossoorten en Gewoon 

haarmos. Onder de hogere planten 

springen, naast Pijpenstrootje {Molinia 

caerulea), soorten als Gewone dopheide 

{Erica tetralix), Beenbreek {Narthecium 

ossifragum), Kleine veenbes {Oxycoccus 

palustris), Kleine zonnedauw {Drosera 

intermedia) en Veenpluis (Ehophorum 

angustifolium) in het oog. 

3. Vennetje, gelegen in een komvormige 

laagte, omringd door laag en vrij open 

gemengd loofbos. De glooiende zand-

oevers vertonen een vrij schaarse 

begroeiing met diverse mossoorten, 

Pijpenstrootje en Wolfspoot {Lycopus 

europaeus). In het ven een nagenoeg 

gesloten vegetatie van Knolrus en Water-

veenmos. 

4. Ven, wat groter dan het direct hierbo

ven beschreven vennetje, maar overigens 

daar sterk op gelijkend, zowel qua 

fysiognomie, oeverbegroeiing en sub-

merse vegetatie. 

5. Leersumse Plassen. Deze plassen, ont

staan aan het eind van de 19e eeuw 

door ven/ening, waren in de loop van de 

20e eeuw in toenemende mate onderhe

vig aan eutrofiëring door kokmeeuwen-

kolonies. In 1996 uitgevoerde restaura

tiewerkzaamheden hebben geleid tot 

een globaal herstel van oligotrofe condi

ties. Dominante soorten in de oevervege

tatie ten tijde van de bemonstering: 

Gewone dopheide, Pijpenstrootje, Pitrus 

(Juncus effusus) en (lokaal) Gewone 

waternavel. 

6. Vennetje gelegen in een open heide

terrein. Bevat geen waterplanten, heeft 

een zandige, nauwelijks begroeide oever 

en wordt omringd door Pijpenstrootje. 

Het water was ten tijde van de bemon

stering zwak groen gekeurd door algen-

bloei. 

7. De Kom. Dit betreft een vroegere 

eendenkooi, geheel omnngd door hoog-

opgaand naaldbos. De vegetatie op de 

steile oevers, met soorten als Pitrus, 

Kleine lisdodde {Typha angustifolia), 

Wolfspoot, Bitterzoet {Solanum dul-

camara), Gele waterkers {Rorippa amphi-

bia) en Mattenbies {Scirpus lacustris) ver

raadt duidelijke eutrofiëringsinvloeden. 

Een lokaal aanwezige begroeiing van 

Moerashertshooi {Hypericum elodes) lijkt 

van niet-natuuriijke oorsprong. 

8. Zanderij Maarn. In deze door zand

winning ontstane plas wordt aan de 

noordzijde nog steeds zand afgegraven. 

Aan de zuidzijde heeft zich op de schrale 

zandoever een spaarzame vegetatie, met 

o.a. Pitrus, Wolfspoot, Akkerdistel 

(Cirsium arvense), Tengere rus {Juncus 

tenuis), Bochtige smeie {Deschampsia 

flexuosa) en Sint-Janskruid {Hypericum 

perforatum) ontwikkeld. Ter plekke van 

de monstername, bij de dam die zuid- en 

noordoever verbindt, werd in het water 

een bescheiden vegetatie van Aaweder-

kruid {l\/lyriopliyllum spicatum) en 

Brede waterpest {Elodea canadensis) als

mede wat aangespoeld Gekroesd fon

teinkruid {Potamogeton crispus) aange

troffen. 

9. Vijver op een particulier erf, mogelijk 

oorspronkelijk met een voedselarm 

karakter, maar geruime tijd beheerd als 

visvijver en onder dat regime sterk geëu-

trofieerd. De plas ligt in een komvormige 

laagte op zandgrond en wordt deels 

beschaduwd door opgaand geboomte. 

Indicatief voor genoemde eutrofiëring is 

onder meer het voorkomen van soorten 

als Pitrus, Wolfspoot, Grote wederik 

{Lysimachia vulgaris), Bitterzoet en Kleine 

lisdodde op de oevers. In het water 

dichte vegetaties van Klein kroos {Lemna 

minor) en de recent geïntroduceerde 

soorten Krabbescheer {Stratiotes aloides), 

Kikkerbeet {Hydrocharis morsus-ranae) 

en Groot blaasjeskruid {Utricularia vul

garis). De huidige eigenaar streeft naar 

een verlaging van de nutriëntenconcen

traties door periodieke verwijdering van 

de submerse vegetatie en zo mogelijk 

ook van de baggerlaag op de bodem. 
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Fig. 2. Oecologisch kwetsbare sieralg-
soorten, kenmerkend voor zure, voed-
selarme vennen en veentjes, aange
troffen nabij Ginkelduin (locatie 3 & 4): 
A. Cosmarium amoenum 
B. Staurastrum furcatum 
C. Staurastrum brachiatum 
D. Xartthidium octocorr)e 
E. Spirotaenia minuta var. obtusa 
F. 6. Cosmarium sptiagnicolum 
(G. in voor- en bovenaanzicht). 
Maatstreep komt overeen, 
in relatie tot A-D, met 20 |jm; 
in relatie tot E-G, met 10 ijm. 

1. Van de negen onderzochte wateren 
blijkt het bospoeltje bij het Breeveen het 
minst soortenrijk. Er werd slechts één 
sieralgsoort waargenomen, Staurastrum 
punctulatum, een triviale soort van uit
eenlopende zure wateren. Deze bevin
ding sluit aan bij het reeds aanwezige 
lage verwachtingspatroon, gebaseerd op 
de gemeten hoge zuurgraad, de vrij 
sterke beschaduwing en de gestoorde 
aanblik van de locatie. 
2. Ten aanzien van de Treekerpias waren 
de verwachtingen hoog gespannen. De 
aanwezige macrofytenvegetatie met 
karakteristieke ombrotrofe en zwak-
minerotrofe soorten duidt immers op 
een voedselarm milieutype waaraan ook 
zeer specifieke sieralgsoorten gebonden 
zijn. Helaas werd geen van deze soorten 
aangetroffen, terwijl ze hier blijkens in 
het verleden genomen monsters wel 
degelijk voorkwamen. De verklaring 
moet waarschijnlijk gezocht worden in 
de hoge zuurgraad. Als reeds lang 
bestaande, hydrologisch geïsoleerde en 
slecht gebufferde hoogveenplas heeft de 

Treekerpias, vermoedelijk meer dan enig 
ander van de hier bediscussieerde wateren 
geleden onder de kwalijke uitwerking van 
de zure depositie. Dit uit zich niet zozeer 
in de nog altijd bijzondere macrofyten
vegetatie langs de oevers, maar wel in de 
aanwezige desmidiaceeënflora, die slechts 
uit een gering aantal, uitgesproken zuur-
bestendige soorten bestaat. De hieruit 
resulterende natuurwaarde (tabel 3) is 
dan ook teleurstellend laag. 
3. en 4. Een sieralgenflora verwant met 
die in de Leersumse Plassen werd aange
troffen in enkele nabijgelegen vennetjes 
in het Ginkelduin. De grotere rijkdom 
aan soorten, waaronder vele niet-alle-
daagse, wijst echter op een verder ontwik
kelingsstadium. Soorten als Staurastrum 
brachiatum en Xanthidium octocome heb
ben, naast Cosmarium amoenum en Stau
rastrum fiircatum., een duidelijke indica
tiewaarde ten aanzien van een wat rijper, 
meer gedifferentieerd oligotroof oecosys-
teem. Daarnaast werden enkele uitgespro
ken zeldzaamheden aangetroffen, zoals 
Spirotaenia minuta var. obtusa en (nieuw 
voor Nederland!) Cosmarium sphagnico-
lum, beide eveneens karakteristiek voor 
een dergelijk milieutype (fig. 2). De hier
uit voortvloeiende hogere natuurwaarde 
ten opzichte van de Leersumse Plassen 
kan, behalve met een grotere miiieustabi-
liteit (rijpingsgraad), ook samenhangen 
met wat minder extreem zure, voedsel-
arme condities, mogelijk samenhangend 
met de aanwezigheid van lemige afzettin
gen in de ondergrond. Opgemerkt moet 
worden dat de beide vennetjes ook een 
jaar eerder al bemonsterd werden en toen 
nagenoeg dezelfde gegevens opleverden. 
Dit wijst erop dat dergelijke (kleine) plas-
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sen reeds aan de hand van enkele min of 
meer willekeurig genomen monsters ade
quaat geïnventariseerd kunnen worden. 
5. De Leersumse Plassen werden door 
J. Heimans bezocht in 1917. Blijkens 
aantekeningen in het door hem nagelaten 
archief was er toen reeds sprake van 
meeuwenkolonies in de vergraven veen-
plassen en leverde een desmidiaceeën-
onderzoek slechts enkele, niet nader 
benoemde soorten op. Een goede indruk 
van de teloorgang van de oorspronkelijk 
aanwezige botanische rijkdommen als 
gevolg van vergravingsactiviteiten en 
meeuwenkolonies wordt gegeven door 
Reijnders (1960), op basis van onder 
meer vegetatiebeschrijvingen in de jaren 
vijftig. Ook de sieralgenflora, hoewel 
matig gespecificeerd, maakte indertijd 
een verre van imposante indruk (Leent-
vaar, 1959). Na de recente grootschalige 
restauratiewerkzaamheden, gericht op 
reconstructie van de vroegere, oligotrofe 
condities leek een hernieuwde desmi-

Fig. 3. Voor Nederland zeldzame sieralgsoorten, 
aangetroffen op de Zanderij bij Maarn (locatie 8): 
A, B. Penium margaritaceum 
(A. met chloroplaststructuur; B. met wandsculptuur) 
C. Actinotaenium silvae-nigrae 
D. Cosmarium notabile var. transief)s 
E. Cosmarium decedens var. apertum 
F. Cosmarium tatricum var. groenbladii 
Maatstreep komt overeen met 30 |jm. 
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Tabel 2. Sieralgsoorten met abundantie-
code, zoals aangetroffen In een negental 

kleinere en grotere wateren op de 
Utrechtse Heuvelrug. 
Abundantlel: slechts Incidenteel 
waargenomen, 
2: In elk preparaat met verscheidene 
exemplaren aanwezig, 
3: bij een vergroting van 100x 
in elk beeldveld aanwezig. 
Uitsluitend aangetroffen op locatie 2: 
Mesotaenium macrococcum (3). 
Op 3: Actinotaenium geniculatum (1), 
Cosmarium sphagnicolum (2), 
C. tinctum (3) en 

Staurodesmus triangularis (2). 
Op 5: Closterium directum (2), 
Cl. nilssonii (2), Staurastrum arnellii (2) 
en 5. margaritaceum (2). 

Tabel 3. De negen bemonsterde 
locaties met achtereenvolgens de 
primaire scores voor diversiteit (d), 
zeldzaamheid (r) en signaalwaarde (s) 
zoals afgeleid uit tabel 2, alsmede de 
getallen voor diversiteit (D), zeld
zaamheid (R) en signaalwaarde (S), 
herleid overeenkomstig Coesel 
(1998), sommerend tot de uiteinde
lijke natuurwaarde (NW). 

Op 6: Actinotaenium perminutum (3) en 
Cosmarium bioculatum (3). 

Op 7: Closterium cynthia (2), Cl. dianae (2), 
Cl. incurvum (2), Cl. intermedium (2), 
Euastrum ansatum var. pyxidatum (1), 
Staurastrum brebissonii (1) en 
S. hexacerum (3). 
Op 8: Actinotaenium diplosporum var. 
americanum (2), A. silvae-nigrae (2), 
Closterium venus (3), 
Cosmarium botrytis (1), 
C. decedens var. apertum (1), 
C. formosulum (1), C. granatum (1), 
C. menegbinii (2), C, subcostatum (3), 
C. tatricum var. groenbladii (1), 
C. vexatum (2), Penium margaritaceum (1) 
en Sfaurasfrum lapponicum. 
Op 9: Cosmarium fastidiosum forma (3) en 
C. subprotumidum (2). 

locatie 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

d 
1 
4 

15 
12 
16 
4 

13 
24 

11 

r 
0 
4 

15 
9 
4 

3 
5 

17 
2 

s 
0 
0 
9 
9 
5 

2 
12 

14 
6 

D 
1 
1 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 

R 

0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

S NW 

0 
0 
2 
2 
1 
1 
2 

2 
1 

1 
3 
6 
6 
5 
3 
5 

6 
4 

soortnaam 

Staurastrum punctulatum 

Closterium acutum 

Staurodesmus controversus 

Actinotaenium cucurbita 

Spirotaenia minuta obtusa 

Xanthidium octocorne 

Staurastrum bradniatum 

Closterium pror)um 

Closterium striolatum 

Cosmarium amoenum 

Spondylosium pulchellum 

Staurodesmus omearii 

Staurastrum paradoxum 

Bambusina borreri 

Euastrum binale gutwinskii 

Staurastrum furcatum 

Staurodesmus extensus 

Closterium idiosporum 

Staurodesmus glaber 

Cylindrocystis brebissonii 

Pleurotaenium ehrenbergii 

Closterium kuetzingii 

Staurastrum striatum 

Closterium moniliferum 

Closterium parvulum 

Cosmarium impressulum 

Cosmarium punctulatum 

Cosmarium regnellii 

Cosmarium reniforme 

Cosmarium subgranatum 

Totaal aantal soorten 

1 2 

2 3 

3 
2 

1 4 

monsterlocatie 

3 

2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 

15 

4 

2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
2 

12 

5 

1 

3 

1 
3 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 

2 

' 
16 

6 

2 

2 

4 

7 

2 

1 
3 
1 

2 
2 

13 

8 

2 

2 
2 
2 

2 
2 
1 

2 
3 
2 
2 

24 

9 

3 i 

2 :' 

2 

2 i 
2 t 
1 ; 
2 
1 

2 
11 j 

diaceeëninventarisatie daarom extra inte
ressant. Zoals uit figuur 1 is op te maken, 
wijst de samenstelling van de huidige sier-
algenflora inderdaad op herstelde, voedsel-
arme condities van het aquatisch milieu. 
Weliswaar is de flora nog niet erg rijk, het
geen ook nauwelijks te verwachten is bij 
zon recente ingreep, maar toch werden al 
enkele soorten aangetroffen die een 
belofi:e inhouden voor de toekomst, zoals 
Cosmarium amoenum en Staurastrum 

furcatum (fig. 2). Een verdere gunstige 
ontwikkeling zal zich echter alleen kun
nen voordoen als de verzuring niet voort
zet. Het is namelijk een bekend feit dat 
sterke verzuring, met name als gevolg van 
zure neerslag in slecht gebufferde vennen, 
desastreus uitwerkt op de sieralgenflora 
(Coesel et al., 1978). Gelet op de gemeten 
pH-waarden, zitten de Leersumse Plassen 
al gevaarlijk dicht bij een in dit opzicht 
kritisch punt. 
6. Het vennetje op de heidevlakte van het 
Breeveen is ten opzichte van het bospoel-
tje bij Breeveen (nr.1), hoewel eveneens 

soortenarm, aanmerkelijk interessanter. 
Zowel het ontbreken van enige macro-
fytenverlandingsvegetatie als de waargeno
men planktonbloei wijzen op een nog 
jonge leeftijd en daarmee samenhangende 
pioniercondities. Het plasje in kwestie, te 
vinden op de stafkaart-uitgave 1996, blijkt 
op de uitgave 1990 inderdaad nog niet 
aangegeven. De algenbloei werd teweegge
bracht door enkele niet alledaagse sieralg
soorten, waaronder Actinotaenium permi
nutum, wijzend op oligo-mesotrofe, niet al 
te zure condities. Dit vormt een goed uit
gangspunt voor een verdere ontplooiing 
van een interessante flora. 
7. Ten opzichte van de hiervoor besproken 
oligotrofe wateren heeft de vroegere een
denkooi 'De Kom' duidelijk een wat voed-
selrijker karakter. Dit blijkt onder meer uit 
de aanwezigheid van typisch mesotrafente 
soorten als Closterium dianae, Closterium 
kuetzinff.i en Pleurotaenium ehrenbergii. 
Het is aannemelijk dat deze grotere voed-
selrijkdom samenhangt met de vroegere 
fijnctie van dit water. In hoeverre de plas 

ook thans nog anthropogeen beïnvloed 
wordt, is niet duidelijk. Op grond van 
de gemeten zuurgraad en geleidingsver
mogen zou een rijkere sieralgenflora ver
wacht mogen worden dan feitelijk is 
aangetroffen. 
8. Ook het water van de zandafgraving 
bij Maarn kan als mesotroof gekarakte
riseerd worden. Ondanks het feit dat 
deze grote afgraving nog steeds in 
bedrijfis, met alle verstoring daaraan 
verbonden, vertoont ze met betrekking 
tot de desmidiaceeënflora al relatief 
hoge natuurwaarden (tabel 3). Niet 
alleen is het aantal soorten hoger dan in 
enig andere bij dit onderzoek bemon
sterde locatie, maar bovendien konden 
enkele uitgesproken zeldzaamheden 
worden genoteerd, zoals Penium marga
ritaceum, Actinotaenium silvae-nigrae, 
Cosmarium tatricum var. groenbladii, 
Cosmarium decedens vzi. apertum en 
Cosmarium notabile var. transiens (fig. 
3). Laatstgenoemde drie taxa staan 
bekend om een overwegend arctisch-
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alpiene verspreiding. Het voorkomen van 
dergelijke soorten in recent ontstane 
Nederlandse wateren wordt doorgaans in 
verband gebracht met de aantrekkings
kracht van dergelijke wateren op water
wild (Heimans, 1932). 
9. De aan sterk anthropogene invloeden 
onderhevige privévijver aan de Ginkelse-
weg is duidelijk het meest voedselrijk van 
de gehele serie. Toch is, op grond van de 
aanwezige sieralgsoorten, het water eerder 
als mesotroof dan als eutroof te karakteri
seren. Gelet op de gunstige pH- en EGV-
waarden moet bij een voortgaande ont
trekking van nutriënten een substantiële 
verhoging van de aan deze algen gerela
teerde natuurwaarde tot de mogelijkhe
den behoren. 

Discussie natuurwaarden 
Het meest opvallende resultaat van het 
bovenbeschreven onderzoek is dat er nau
welijks of geen verband is tussen de aan 
de sieralgenflora gerelateerde natuurwaar
den en de aanwezige hogere planten. 

Een aantal vennetjes, zoals de locaties 
3 en 4, met onder de hogere planten 
slechts triviale soorten als Knolrus, 
Pijpenstrootje en Wolfspoot, gaf een inte
ressante sieralgenflora te zien, met diverse 
soorten die als doelsoorten voor voedsel-
arme, kwetsbare habitats kunnen worden 
aangemerkt. Anderzijds bleek het ven 
waar op grond van de macrofyten de ver
wachtingen het hoogst gespannen waren, 
namelijk de Treekerpias, met soorten als 
Veenbes, Beenbreek en Kleine zonne
dauw, juist een uitgesproken arme sier-

De Zanderij bij IVIaarn 

(locatie 8) is een plas met grote 

potenties voor de ontwil(l(eling 

van een rijl<e sieralgenflora. 

algenflora te herbergen. De verklaring 
voor deze divergentie in natuurwaarden 
moet waarschijnlijk gezocht worden in de 
grotere gevoeligheid voor en vooral ook 
de snellere respons op vigerende milieu
condities bij de sieralgen. Een zich in 
onze collectie bevindend algenmonster uit 
de Treekerpias, daterend van 1979, blijkt 
losse semicellen te bevatten van onder 
meer Micrasterians oscitans, Micrasterias 
jennen en Cosmarium nymannianum. Dit 
zijn zeer gevoelige, in Nederland inmid
dels nagenoeg uitgestorven soorten, ken
merkend voor de oligotrofe, zwak mine-
rotrofe condities waarbij ook de boven
genoemde, thans nog aanwezige macrofy
ten gedijen. Kennelijk kwamen deze soor
ten, die een hoge natuurwaarde indiceren, 
vroeger in de Treekerpias voor, maar zijn 
ze daaruit verdwenen, vermoedelijk als 
gevolg van de toegenomen zure depositie. 

Omgekeerd kan ook het voorkomen 
van doelsoorten onder de sieralgen waar 
dat onder de hogere planten (nog) niet 
het geval is een indicatie zijn van de gro
tere gevoeligheid en snellere respons van 
deze microörganismen ten opzichte van 
de macrofyten. De vennen waar zich deze 
situatie voordoet (locaties 3 en 4, in het 
Ginkelduingebied) blijken volgens vroe
gere stafkaarten nog betrekkelijk jong 
(nr 3 zelfs hooguit zo'n 20 jaar). Ook de 
grote zandafgraving bij Maarn bevat pas 
water sinds de jaren 60. De daar aange
troffen sieralgenflora wijst enerzijds op 
nog heersende instabiele condities, eigen 
aan een pioniermilieu, maar geeft tegelij
kertijd een grote potentie voor een ver
dere verhoging van de natuurwaarde aan. 
Het kan bijna niet anders of dit signaal 
moet zich, bij stabilisatie van de milieu
condities, ook gaan vertalen in de samen
stelling van de macroflora en -fauna. 
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Summary 
Desmid-related conservation value of water bodies 

situated on the Utrecht hill ridge. 

Summer 1999, some nine water bodies situated on 

nutrient-poor, Pleistocene sandy soils in the centre of the 

Netherlands were investigated tor their desmid flora. 

Desmid-related conservation value as determined accor-

ding to Coesel (1998) varied considerably where macro-

phyte vegetation was much more uniform in composition. 

A number of moorland pools characterized by rather trivial 

plant species like MoMa caerulea, Juncus bulbosus and 

Sphagnum cuspidatum revealed an interesting desmid 

flora, incuding species indicative of oligotrophic, fragile 

ecosystems. On the other hand, the desmid flora of a peat 

pool with rare, ombrotrophic and slightly minerotrophic 

plant species like Oxycoccus palustris, Narthecium ossifra-

gum and Drosera intermedia appeared extremely poor, 

lacking any of the indicative desmid species referred to 

above. Such desmid taxa, among which target species like 

Micrasterias oscitans and M. jenneri did occur in that pool 

some decades ago. Most likely, their disappearance is due 

to the detrimental effects of acid precipitation in the 

second half of the 20th century. In conclusion, micro-

organisms like desmids, by their richness in species-specific 

ecological niches and their short generation time may 

reflect changing environmental conditions quicker and 

more differentiated than macro-organisms like higher 

plants. In that quality, they are to be considered a useful 

additional instrument in the assessment of nature conser

vation value of standing freshwaters. 
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