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Deelnemers: Roland Luts, Guido Segerink, Paul Wouters en Marianne Horemans 

Verslag en foto’s: Paul en Marianne, tenzij anders vermeld.  

Onderzoeksterrein “Kalmthoutse heide”: 

De Kalmthoutse heide is een groot grensoverschrijdend gebied met Nederland. Het natuurgebied 

bestaat voornamelijk uit heide met vennen, zandverstuivingen en dennenbos. 

Afgelegde route en staalnamepunten: 

 
 

Korte beschrijving sieralgen; 

Sieralgen hebben hun naam te danken aan hun fraai en symmetrisch uiterlijk. Het zijn eencellige 

microscopisch kleine wieren, de grootste kunnen tot 800 µm meten, terwijl de kleinste niet eens 

een grootte halen van 10 µm. Ze komen vooral voor in zoete stilstaande wateren, liefst met een 

weelderige ondergedoken plantengroei. Sieralgen zijn zeer gevoelig voor waterverontreiniging 

en stellen, naargelang de soort, specifieke eisen aan hun biotoop. Hierdoor kunnen sieralgen 

waardevolle indicatoren zijn voor de waterkwaliteit van een gebied. 
 

Werkwijze: 

Uit de geselecteerde waterpartijen wordt een kleine hoeveelheid water verzameld in genummer-

de potjes en de juiste locatie met een GPS-toestel bepaald. Van elke waterpartij wordt de pH 

gemeten met een pH-meter. Voor de pH ijking worden 2 ijkvloeistoffen gebruikt met een waarde 

van pH 4,01 en pH 7,01 en bij de ijking van de geleidbaarheid wordt referentievloeistof van 

1413 µS/cm gebruikt. De pH-waarde kan periodiek, naargelang de weersomstandigheden, de 

aanwezige plantengroei en binnen de straal van staalname een vrij grote spreiding geven. Vaak 

worden er ook aan de rand van de oevers staaltjes genomen uit Veenmos- en plantenvegetaties 

waarvan de pH-waarde sterk kan afwijken van de gemeten pH-waarde. Voor het onderzoek naar 
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sieralgen wordt een microscoop met doorvallend licht gebruikt, vergrotingen van x200 t.e.m. 

x630 zijn het meest aangewezen. De genummerde staaltjes worden door de leden van de werk-

groep ‘Micrasterias’ onderzocht op de aanwezigheid van sieralgen. Van de gevonden sieralgen 

worden foto’s genomen en bij voorkeur op www.waarnemingen.be geplaatst. De soortenlijsten 

worden opgesteld volgens onze beste inzichten en beschikbare determinatiewerken, mogelijk 

foute determinaties of opmerkingen kunnen via www.waarnemingen.be aan de waarnemer of de 

admin gemeld worden.  
 

Locaties, plaatselijke benaming en biotoop van de staalname:   
 

1 Zandplaat - bulten en slenkenbiotoop 

Coördinaten waarnemingen.be lat 51.37975384  lng 4.43785018 

De gemeten pH-waarde bedroeg 4.3 en de geleidbaarheid 42µS/cm. 
 

 
 

  
   Bambusina borreri                                                       Hyalotheca  dissiliens var. minor 

  
   Euastrum binale var. gutwinskii                                  Xanthidium antilopaeum 
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2 Putse moer - ondiep niet lijnvormig open water 

Coördinaten waarnemingen.be lat 51.38017997 lng 4.43644259 

De pH-waarde bedroeg 4.5 en de geleidbaarheid 53µS/cm  

 

 
 

  
Euastrum humerosum var. affine                                  Actinotaenium wollei? 

Foto: Roland Luts          

  
Micrasterias truncata var. semiradiata                      Actinotaenium cucurbita 
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3 Kriekelaarsven - niet lijnvormig open water  

Coördinaten waarnemingen.be lat: 51.39105545 lng: 4.41392899  

De gemeten pH-waarde bedroeg 4,2 en de geleidbaarheid 43µS/cm 

 

 
 

  
Closterium directum                                                      Spondylosium pulchellum 

  
Cosmarium portianum var. nephroideum                      Staurastrum hirsutum 
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4 Kambuusduinen - ronde poel 

Coördinaten waarnemingen.be lat: 51.39292815 lng: 4.42974780 

De gemeten pH-waarde bedroeg 4,9 en de geleidbaarheid 40µS/cm 

 

 
 

  
Closterium striolatum                                                    Euastrum gayanum 

  
Micrasterias thomasiana var. thomasiana                    Pleurotaenium ehrenbergii 

Foto: Roland Luts 
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5 Hazenduinen - laagveen/rabatten 

Coördinaten waarnemingen.be lat 51.39247511 lng 4.42949765 

De gemeten pH-waarde bedroeg 4,6 en de geleidbaarheic 28µS/cm 

 

 
 

  
Micrasterias thomasiana var. notata                            Euastrum coeselii 

  
Cosmarium subtumidum                                                 Staurastrum furcatum 
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Waargenomen soorten: 
 

Wetenschappelijke benaming: Staalname 

1 

Staalname 

2 

Staalname 

3 

Staalname 

4 

Staalname 

5 

Actinotaenium cucurbita  X X X X 

Actinotaenium wollei?  X   X 

Bambusina borreri X X X X X 

Closterium acutum var. acutum    X X 

Closterium cynthia    X  

Closterium directum  X X  X 

Closterium intermedium  X  X  

Closterium parvulum var. parvulum  X    

Closterium pronum  X X   

Closterium striolatum  X  X  

Cosmarium amoenum    X   

Cosmarium meneghinii    X  

Cosmarium notatum    X  

Cosmarium portianum var. nephroideum   X   

Cosmarium punctulatum var. subpunctula-

tum 

   X  

Cosmarium pygmaeum X X  X  

Cosmarium sphagnicolum X  X   

Cosmarium subtumidum   X X X 

Cylindrocystis brebissonii X X X   

Euastrum binale var. binale   X   

Euastrum binale var. gutwinskii X X X  X 

Euastrum coeselii     X 

Euastrum gayanum    X  

Euastrum humerosum var. affine  X X X  

Hyalotheca  dissiliens var. minor X X X X X 

Hyalotheca  dissiliens var. tatrica  X    

Micrasterias thomasiana var. notata     X 

Micrasterias thomasiana var. thomasiana    X  

Micrasterias truncata var. semiradiata  X X X X 

Pleurotaenium ehrenbergii    X  

Spirotaenia beijerinckii X     

Spondylosium pulchellum  X X X X 

Staurastrum boreale   X  X 

Staurastrum brachiatum  X X X X 

Staurastrum brebissonii  X X   

Staurastrum diacanthum   X   

Staurastrum furcatum X X X X X 

Staurastrum hirsutum  X X   

Staurastrum hystrix     X 

Staurastrum margaritaceum   X   

Staurastrum paradoxoides  X X   

Staurastrum paradoxum X X X  X 

Staurastrum polymorphum  X X   

Staurastrum punctulatum  X    

Staurastrum simonyi  X X   

Staurastrum teliferum    X X 
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 Staalname 

1 

Staalname 

2 

Staalname 

3 

Staalname 

4 

Staalname 

5 

Staurodesmus extensus     X 

Staurodesmus incus    X  

Staurodesmus omearae X X X X X 

Staurodesmus triangularis var. brevispina    X X 

Teilingia granulata    X  

Tetmemorus laevis var. minutus   X  X 

Xanthidium antilopaeum X  X   

Xanthidium octocorne  X   X 

Totaal aantal taxa: 11 27 29 25 23 
 

Sieralgen en natuurwaarden: 

De samenstelling van desmideaceëngezelschappen worden regionaal sterk bepaald door abiotische 

milieufactoren. Enkele belangrijke factoren zijn zuurtegraad (pH), electrolytgehalte (elektrisch ge-

leidingsvermogen) en hoeveelheid beschikbare nutriënten, metname fosfor- en stikstofverbindingen 

(trofiegraad). Ook de aanwezigheid van plantengroei in het water is bepalend voor de aanwezigheid 

van sieralgen, de meeste soorten sieralgen hechten zich vast aan waterplanten (bentisch), andere 

sieralgen kan je dan weer specifiek vinden op Veenmossen of in dunne waterfilmpjes (atmophy-

tisch) en een kleiner deel vind je al zwevend in het water (planktonisch).  
 

 
De werkgroep bij staalname 1 - bulten en slenken biotoop 

 
 

Geraadpleegde bronnen: Praktische gids voor de sieralgen van Vlaanderen, Sieralgen en Natuur-

waarden Peter F.M. Coesel, Desmids of the Lowlands, European flora of the desmids genera Stau-

rastrum and Staurodesmus, http://www.desmids.nl/index2.html,  Sieralgen sleutel Jos Gysels 

http://sieralgen.blogspot.be/, http://desmids.science4all.nl/nl/?Afbeeldingen_van_sieralgen, 

http://www.digicodes.info/,  www.waarnemingen.be, www.waarneming.nl 
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