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Hoe is het gesteld met  
de sieralgen in Vlaanderen?

Een tussentijdse balans

Jos Gysels

In 2021 bestaat de Vlaamse Sieralgenwerkgroep Micrasterias tien jaar. Een goed moment om de balans op te 

maken van de kennis over sieralgen in Vlaanderen. De waarnemingsdatabanken met ca. 37.000 gegevens sinds 

2000 zijn tegen het licht gehouden. Samen met literatuurgegevens uit voorgaande perioden vormden deze de 

basis van een nieuwe soortenlijst met gegevens over voorkomen, verspreiding en ecologie (Gysels 2021). De 

vorige soortenlijst dateerde al van 1898. Verder keken we naar het mogelijke gebruik van sieralgen in 

natuuronderzoek en monitoring. Er zijn evenwel nog veel hiaten in de kennis en tekortkomingen in de 

kennisverzameling. Dat is werk voor de volgende tien jaar.

Botanische kleinoden

Sieralgen zijn microscopische groenwieren. Aanvankelijk werden 
ze samengebracht in één familie, de Desmidiaceae. Later zijn 
enkele families afgesplitst (Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, 
Peniaceae en Closteriaceae), die evenwel naast de eigenlijke 
Desmidiaceae in flora’s en handboeken nog altijd tot de sieral-
gen gerekend worden. De taxonomie van de sieralgen is overi-
gens geen eenvoudige zaak en is nog altijd in volle ontwikkeling. 
Mede door het gebruik van de elektronenmicroscoop zijn de 
laatste decennia veel nieuwe soorten onderscheiden. Het is 
te verwachten dat genetisch onderzoek tot nog meer aanpas-
singen, verschuivingen en nieuwigheden zal leiden. Sieralgen 
zijn, zoals de naam aangeeft, fraaie micro-organismen, die 
wellicht mede hierdoor altijd wel aandacht hebben genoten. 
Ernst Haeckel, de uitvinder van de term ‘ecologie’, plaatste ze 
in de hoogste schoonheidscategorie. Gestileerde sieralgen zijn 
gebruikt als logo’s van natuurorganisatie zoals de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en het Belgisch project 
‘Biodiv’ (nu opgegaan in het Belgian Biodiversity Platform, met 
wel een nieuw logo: een koningspage). 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw is er in België 
veel gekeken naar sieralgen en wieren in het algemeen, onder 
impuls van De Wildeman (Symoens 1964). In 1898 verzorgde hij 
het deel Thallophyten van de ‘Prodrome de la Flore Belge’. Na 
WO I nemen een klein aantal gedreven vrijwilligers in de schoot 
van de Société Royale de Botanique de Belgique de draad weer 
op. Daartoe behoort onder andere Van Meel, die vooral actief 
is in de provincie Antwerpen en het Waasland (Gysels 2008). 
Op academisch vlak treedt de Gentse professor Van Oye op de 
voorgrond. Van Oye publiceert over de genera Micrasterias en 
Closterium, over sieralgen in de Kempen en in zijn lievelings-
gebied de Kraenepoel in Aalter (Van Oye 1934a, 1940). In het 

tijdschrift van De Wielewaal verschijnt in 1941 een populari-
serend artikel van zijn hand. Na WO II wordt het opnieuw stil 
rond sieralgen. Met uitzondering van een handvol fytohydro-
biologische proefschriften over enkele natuurgebieden (Gulke 
Putten, Ronde Put, Zegge, Vloethemveld) is er weinig te melden 
(voor referenties zie Gysels 2021). Na de eeuwwisseling is er 
terug wat meer beweging. Annemie Pals doctoreert in 2007 over 
de ecologie van sieralgen in vennen (Pals 2007). In functie van 

Figuur 1. Cosmarium jelskii, een kenmerkende soort voor grote vijvers en vennen. 

(© Jos Gysels)
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inrichtingswerken is de evolutie van de sieralgenflora van de 
hoger genoemde Kraenepoel opgevolgd door Van Wichelen et 
al. (2008). Voor vrijwilligers komen er meer toegankelijke deter-
minatiewerken, te beginnen met de KNNV-tabellen van Coesel. 
De Plantentuin van Meise start met een (Franstalige) reeks over 
wieren in België, met daarin een deeltje over sieralgen (Compère 
2001). Een reeks cursussen georganiseerd door Natuurpunt 
Educatie leidt dan in 2011 tot de oprichting van de Sieralgen- en 
Kranswierenwerkgroep Micrasterias (zie Box 1). 

Steeds meer soorten

In 1886 rapporteert De Wildeman aan de Société Royale de 
Botanique een lijst van 101 soorten en variëteiten gevonden in 
België. In de Tableau comparatif des algues de Belgique staan 141 
soorten sieralgen, waarvan 107 voor Vlaanderen (95 uit de provin-
cies Antwerpen en Limburg en 41 uit de andere provincies inclu-
sief Brussel en de nog niet opgesplitste provincie Brabant) (De 
Wildeman 1890). De groots opgevatte Prodrome de la flora Belge 
telt 174 soorten uit Vlaanderen en Brussel (De Wildeman 1898). 
Over het aantal nieuw gevonden soorten in de periode 1920-1945 
hebben we geen precieze cijfers. Op basis van de belangrijkste 
bronnen (gepubliceerde gegevens van o.m. Van Oye, Van Meel 
en De Wildeman) kan dat aantal geschat worden op ongeveer 
honderd. De nieuwe naamlijst voor de periode na 2000 bevat 
418 ‘recente’, niet eerder gevonden soorten en bijkomend 153 
variëteiten (samen 571 taxa). Voeg daarbij 67 verdwenen of niet 
meer teruggevonden ‘historische’ soorten (97 taxa), dan komt 
het totaal op 485 soorten (668 taxa) (Gysels 2021). Hierbij moet 
wel rekening gehouden worden met een aantal onzekerheden. 
Zeker de ‘historische’ gegevens zijn meestal niet te controleren 
en de sterk gewijzigde naamgeving bemoeilijkt het vergelijken. 
Toch geven de getallen met de huidige taxonomische kennis van 
zaken wellicht een vrij realistisch beeld van de diversiteit. Dat 
mag blijken uit een vergelijking met andere regio’s. De recent-
ste Nederlandse lijst bevat 484 soorten (Mulderij et al. 2007). 
De Duitse deelstaat Sachsen, in oppervlakte vergelijkbaar met 
Vlaanderen, telt 426 soorten (Paul et al. 2017).

De toename van het aantal soorten sinds de negentiende 
eeuw is ongetwijfeld vooral het gevolg van de toegenomen 
zoekinspanningen, recent geholpen door nieuwe technische 
hulpmiddelen zoals digitale microfotografie. Maar ook de 
taxonomie zelf doet een duit in het zakje. Nieuwe soorten 
of variëteiten worden nieuw beschreven of ‘afgesplitst’ van 
bestaande. Van alle recent gevonden soorten en variëteiten 
in Vlaanderen is ongeveer 15% pas na 1900 voor het eerst 
beschreven. Anderzijds is sindsdien wel een (kleiner) aantal 
taxa, vooral variëteiten, geschrapt. Er wordt daarnaast niet 
alleen meer gezocht, maar ook op meer en meer verschillende 
plaatsen. Veel nieuwe soorten zijn gevonden op plekken die 
vroeger wellicht niet of slechts zelden zijn bemonsterd. Een 
voorbeeld zijn eutrofe wateren die van nature arm zijn aan 
soorten, maar wel een aantal specialistische soorten herber-
gen. Nog meer is dat het geval bij zogenaamde efemere of 
tijdelijke watertjes, zoals regenwaterplassen. Dit habitattype is 
niet zeldzaam en toch ontbreken de hierin voorkomende soor-
ten nagenoeg volledig in oude waarnemingslijsten. Onbekend 
is onbemind? Of is het omdat er door de verstedelijking veel 

surrogaathabitats zijn bijgekomen van de typische soorten van 
bergachtige gebieden met druppende watervallen en stenige 
ondergronden?

Veranderingen in de tijd

Uit het groter aantal soorten op de nieuwe soortenlijst mogen 
dus om de genoemde redenen niet te verregaande conclusies 
getrokken worden. Omgekeerd is het interessant om eens te 
kijken naar welke ‘historische’ soorten recent niet meer gevon-
den zijn. Dat zijn er ongeveer 67, waaronder wel een aantal onze-
kere soorten met een onduidelijke taxonomie (wat nog meer 
geldt voor de variëteiten). Een groot deel hiervan is overigens ook 
in de buurlanden verdwenen of met uitsterven bedreigd volgens 
de Rode Lijsten van Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Verder 
is te zien dat sommige kwetsbare en vandaag zeldzame soorten 

Box 1:  Sieralgenwerkgroep 
Micrasterias

Micrasterias, de kranswieren- en sieralgenwerkgroep van 
Natuurpunt is opgericht in september 2011. Aanloop daartoe 
was een succesvolle cursus georganiseerd door Natuurpunt 
Educatie, waarvan later nog een tweede editie volgde. De 
werking bestaat in hoofdzaak uit een viertal excursies per 
jaar, al dan niet gevolgd door een determinatieavond. Er 
wordt ook deelgenomen aan algemene soortentellingen, 
onder meer in Averbode Bos en Heide, de vallei van het 
Merkske en de Kalkense Meersen. Alle gegevens worden 
consequent ingevoerd in waarnemigen.be. Korte berichten 
komen op de blog (sieralgen.blogspot.com). Internationaal 
zijn er regelmatig contacten met de Nederlandse sieralgen-
werkgroep, waarmee al enkele gezamenlijke excursies zijn 
georganiseerd. Sinds 2018 verschijnt er een halfjaarlijkse 
nieuwsbrief (desmidiologische mededelingen). De werk-
groep heeft in 2015 een ‘praktische gids voor de sieralgen in 
Vlaanderen’ opgesteld, een eenvoudige Nederlandstalige 
determinatiegids met foto’s. Naar aanleiding van het tienja-
rig bestaan is deze recent vernieuwd en aangepast.

Paul Wouters, voorzitter werkgroep Micrasterias

Leden van de Vlaamse en Nederlandse sieralgenwerkgroepen aan het werk in 

De Teut (Zonhoven). (© Leo Vaes)
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die vroeger in heel Vlaanderen voorkwamen, vandaag alleen 
nog in de Kempen gevonden worden. Pals et al. (2007) hebben 
specifiek voor de Kempense vennen nagegaan welk type soorten 
de afgelopen eeuw verdwenen zijn. Daarin zit een zeker patroon: 
zeldzame soorten worden vervangen door algemenere soorten, 
soorten van voedselrijk water gaan erop vooruit en, minder 
verwacht misschien, het aandeel zuurminnende soorten neemt 
af. Men zou kunnen stellen dat dit vooral de evolutie van de 
waterkwaliteit in de vennen weerspiegelt, waarbij eutrofiëring 
een belangrijkere factor is dan verzuring.

Omdat het opstellen van Rode Lijsten op basis van de strenge 
IUCN-criteria voor micro-organismen zeer moeilijk is, wordt 
wellicht beter gekeken naar de habitats waar de soorten voor-
komen. De Rode Lijst van sieralgen is dan een afgeleide van de 
Rode Lijst van de habitats waaraan kieskeurige soorten gebon-
den zijn. De zoetwaterhabitats (en bijhorende sieralgen) die 
in Vlaanderen het sterkst bedreigd zijn, zijn zwak gebufferde, 
matig voedselarme wateren en daarnaast ongestoorde voedse-
larme hoogvenen. Door natuurinrichtingsprojecten is er, zij het 
soms tijdelijk, wel beterschap gekomen voor de eerste groep. 
De toekomst van de hoogvenen is minder rooskleurig, mede 
door de klimaatverandering. Of er nu al een directe of indirecte 
impact is van de klimaatverandering op de sieralgenflora is 
overigens moeilijk te zeggen. Er zijn maar enkele soorten waar-
van vaststaat dat ze de laatste decennia nieuw zijn opgedoken: 
het Amerikaans ridderkruis Micrasterias americana en recenter 
het Duits schijnridderkruis Euastrum germanicum. De eerste 
is in België verschenen in de jaren ’50 van de vorige eeuw en 
in Vlaanderen voor het eerst gedocumenteerd in de jaren ’80. 
Deze soort lijkt zich vooral te verspreiden via kleine en tijdelijke 
watertjes en is in zekere zin een cultuurvolger (Gysels 2001). De 
tweede wordt meer in verband gebracht met de klimaatveran-
dering, maar blijft in Vlaanderen voorlopig zeldzaam (Coesel & 
Krienitz 2008).

Verspreiding en hotspots

In de negentiende eeuw is reeds opgemerkt dat de Kempen 
in Vlaanderen voor sieralgen de meest soortenrijke regio is. 
Binnen de Kempen valt op dat een aantal overgangsgebie-
den goed scoren. Met name de overgangen van het Limburgs 

plateau naar de Maasterrassen en naar de vallei van de Demer 
zijn gekenmerkt door een grote habitatdiversiteit voor waters. 
Bijzonder soortenrijk zijn de vijvers (zgn. wijers) gevoed door 
de beken komende van het plateau. In de Antwerpse Kempen 
liggen veel soortenrijke plaatsen op en langs de grens tussen 
Noorderkempen en Centrale Kempen. Dit is het brongebied van 
de bovenlopen van de Kleine Nete. In de negentiende eeuw is 
hier een stelsel van kanalen gegraven waarlangs Maaswater 
wordt aangevoerd. Het kalkrijke Maaswater zorgt direct of indi-
rect voor een buffering van het gebiedseigen veelal zuur water. 
Opmerkelijk (hoewel misschien deels een effect van zoekinspan-
ning) is dat ook laagveengebieden in bijvoorbeeld de vallei van 
de Kleine Nete rijk zijn aan sieralgen (Figuur 5).

In zeven natuurgebieden zijn de afgelopen decennia meer 
dan tweehonderd taxa gevonden: Buitengoor-Meergoor (Mol), 
Turnhouts Vennengebied (Turnhout), Volharding (Rijkevorsel), 
Liereman (Oud-Turnhout), Langdonken (Herselt), Maten 
(Genk) en Teut (Zonhoven). In 21 gebieden bedraagt het aantal 
tussen honderd en tweehonderd. In het Verenigd Koninkrijk 
is een diversiteit van meer dan zeventig soorten een crite-
rium voor aanduiding als Europese ‘Important Plant Areas 
(IPA) for algae’ (Brodie et al. 2007). Buiten de Kempen zijn de 
rijkste gebieden (maar zelden met meer dan vijftig soorten): 
Bulskampveld-Bornebeek (Beernem), Gulke Putten (Wingene), 
Kraenepoel (Aalter), Stropersbos (Stekene) en Kalkense 
Meersen (Laarne). De meeste van deze terreinen zijn gelegen 
in zandig Vlaanderen. De voedselrijkere Brabantse leemstreek 
is, met uitzondering van het Hageland als overgangsgebied, 
relatief arm aan sieralgen. Een uitzondering hierop vormt 
het Walenbos in Tielt-Winge (Gysels 2005). De duinenregio is 
wellicht te weinig onderzocht om hier veel uitspraken over te 
doen.

Figuur 2. Xanthidium armatum, een kleinood van voedselarme vennen met een 

zeer lokale verspreiding in de Limburgse Kempen. (© Jos Gysels)

Figuur 3. De zeldzame variëteit pulcherrima van Thomas’ ridderkruis Micrasterias 

thomasiana, gevonden in Aspermansvijver in Opgrimbie.  

(© Elektronenfoto Marien Van Westen, gemaakt in het labo van Rijkswaterstaat  

in Lelystad, Nl. Frans Kouwets)
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Kwaliteitsindicatoren

Sieralgen hebben de reputatie goede kwaliteitsindicatoren te 
zijn voor zoet water. Dat is vooral omdat de grootste diversiteit te 
vinden is in lichtzure en matig voedselrijke waters. Het zijn precies 
die waters die de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan zijn door 
eutrofiëring of verzuring. De gevoeligheid van sieralgensoorten 
voor fosfaatconcentraties en zuurtegraad (pH) van het water is 
overigens vrij goed onderzocht. De aanwezigheid van specifieke 
soorten kan dus een indicatie geven van de milieuomstandighe-
den van het water. Pals (2007) berekende dat de ecologische prefe-
renties van de vijf meest dominante soorten in een staal al een vrij 
accuraat beeld geeft van de toestand van het water.

Een veel gebruikte waarderingsschaal op basis van soortenaan-
tal en kenmerken (zeldzaamheid en ecologische gevoeligheid) 
is opgesteld door Coesel (1977). Deze wordt zowel gebruikt voor 
individuele wateren als voor gebieden. In Nederland is recent 
een studie opgezet om na te gaan of sieralgen ook bruikbaar 
zijn als meetlat voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat bleek 
onvoldoende het geval, vooral omdat de staalname van soor-
ten die veelal voorkomen tussen andere waterplanten moeilijk 
te standaardiseren is. Dat neemt niet weg dat het groot aantal 
soorten, met hun gekende ecologische preferenties, bruikbaar 
blijft om op het eerste zicht gelijk(w)aardige wateren te verge-
lijken. Zo wordt bijvoorbeeld een veenmosven gekenmerkt door 
niet meer dan een handvol planten- en mossoorten. Sieralgen 
laten toe om een meer verfijnd onderscheid te maken. In een 
verzuurd ven vind je hooguit vijf algemene zuurminnende soor-
ten. In een niet-verzuurd ven kan dat aantal oplopen tot enkele 
tientallen, waaronder specialistische en ecologisch gevoelige 
soorten. Dat geldt nog meer voor de in het natuurbehoud hoog-
gewaardeerde waterlobeliavennen. Dat habitat is bijzonder rijk 
aan sieralgensoorten. Hier kan de diversiteit oplopen tot meer 
dan vijftig soorten. Daarnaast kunnen sieralgengegevens ook 
gebruikt worden voor het karteren en typeren van waterrijke 
gebieden (zie Box 2 over het Hageven).

Monitoren van veranderingen

Als eencelligen met een korte reproductietijd reageren sieralgen 
snel op veranderingen in de milieuomstandigheden. Zo kan 
de toestand van individuele wateren bijvoorbeeld voor en na 

natuurinrichting vergeleken worden. Enkele voorbeelden illus-
treren dat.

In het perceel genaamd ‘De 4 ha’ van het reservaat Schupleer in 
Vorselaar liggen twee vennen die in het midden van de vorige 
eeuw zijn gedempt met het zand van een naburig duin. Nu zijn 
ze in hun oorspronkelijke staat hersteld. In de oorspronkelijke 
veenbodem die vrij kwam liggen bij de werken zijn nog subfos-
siele getuigen te vinden van de vroegere situatie, waaronder 
lege cellen van Euastrum insigne en zelfs Docidium undulatum 
(de enige bekende waarneming in Vlaanderen). Na het herstel 
is één ven begroeid geraakt met veenmos Sphagnum en Knolrus. 
Uit de sieralgenflora kan afgeleid worden dat het andere ven, 
wellicht gevoed door grondwater, iets meer gebufferd en voed-
selrijker is. In beide vennen worden ongeveer evenveel soorten 
gevonden, waarvan een deel gemeenschappelijke soorten. Maar 
het veenmosven herbergt opvallend meer oligotrafente soorten 
en helemaal geen meso-eutrafente soorten. Het veenmosven 
is nadien enkele jaren intensief opgevolgd. Het aantal soorten 
varieert tussen 6 en 13, maar meer binnen een jaar dan tussen de 
jaren en dus vooral te zien als seizoeneffecten. Ook het natuur-
waardegetal volgens Coesel (1977) blijft opvallend constant (5 
of 6 op een schaal van 10). De soortensamenstelling evolueert 
wel. Op het einde van de periode bedraagt het cumulatief aantal 
soorten 34.

Een klassiek geworden voorbeeld van een langdurig opge-
volgde waterplas is de Kraenepoel in Aalter. De botanische rijk-
dom van de Kraenepoel, een van de eertijds talrijke (vis)vijvers 
in het Bulskampveld, is al gekend sinds de negentiende eeuw 
(met meerdere vermeldingen in De Wildeman 1898). Maar het 
is vooral in de jaren ’30 van de vorige eeuw dat de vijver inten-
sief bestudeerd is door professor Van Oye. In 71 stalen tussen 
april 1929 en oktober 1938 vond hij in totaal 138 soorten (177 
taxa), met een maximum van 53 in een staal uit 1931. Wellicht 
niet lang nadien gaat door eutrofiëring de waterkwaliteit 
en daarmee ook de soortenrijkdom sterk achteruit naar een 
absoluut dieptepunt in het begin van de jaren ’80. Er worden 
dan nog amper twee soorten gevonden (Closterium limneti-
cum en Staurastrum tetracerum). Grootschalig natuurherstel 
opgestart in 2000 zorgt voor verbetering. Na zes jaar worden 
terug 44 soorten (53 taxa) geteld, waaronder Micrasterias 
papillifera, Hyalotheca mucosa en Spondylosium planum. Na de 

Figuur 4. Evolutie van de sieralgenflora van de Kraenepoel in Aalter, met op de x-as 

het jaartal en op de y-as het maximaal aantal gevonden soorten in dat jaar. De 

trendlijn is het zwevend gemiddelde.

Figuur 5. Biodiversiteithotspots in de Kempen. Aantal soorten per kilometerhok 

(volgens kleurverloop van licht- naar donkerrood).
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herstelmaatregelen zijn alles samen 64 soorten (77 taxa) opge-
tekend, wat wel nog altijd minder is dan de helft van de situatie 
in de jaren ’30. Na 2006 is er zelfs terug een duidelijke achter-
uitgang (Figuur 4) (Van Wichelen et al. 2008, met aanvullingen 
van J. Van Wichelen). Ook in het buitenland is gebleken dat 
herstel moeizaam verloopt. Goodyer (2014) vindt twaalf jaar 
na herstel van Schots hoogveen nog altijd maar 70% van de te 
verwachten soorten terug.

Kennislacunes

Vooral de Kempen is recent vrij goed onderzocht. Daardoor zijn 
bijkomende analyses mogelijk en zouden vergelijkingen kunnen 
gemaakt worden met andere gelijkaardige regio’s, zoals bijvoor-
beeld Drenthe in Nederland. De rest van Vlaanderen daarentegen 
is sterk onderbelicht. Een bijkomende inspanning is hier aange-
wezen, te beginnen bij bepaalde regio’s waar bijvoorbeeld inte-
ressante historische waarnemingen van bestaan, zoals de duinen.

Voor natuurliefhebbers geïnteresseerd in taxonomie bieden 
sieralgen genoeg uitdagingen. Jaarlijks worden nog nieuwe 
soorten gevonden, zelfs soorten nieuw voor de wetenschap. 

Veel determinaties blijven echter onvermijdelijk onzeker, zeker 
als ze moeten beoordeeld worden op basis van bijvoorbeeld een 
enkele foto (ingegeven in waarnemingen.be). De nieuwe naam-
lijst en determinatiekaarten (Sieralgenwerkgroep Micrasterias 
2021) vormen een basis voor het opstellen of herzien van proto-
collen voor herkenning en validatie. Bijvoorbeeld door moeilijk 
te onderscheiden soorten te clusteren in soortengroepen of 
verzamelsoorten.

Voor wie meer geïnteresseerd is in ecologie of natuurbeheer, 
is de ingewikkelde taxonomie vaak een afknapper. Dat hoeft 
evenwel niet. Er zijn voldoende ‘zekere’ soorten om goede infor-
matie te bekomen over veranderingen of spreiding van mili-
eukenmerken of natuurkwaliteit. In het verleden zijn helaas 
te veel ‘losse’ waarnemingen ingevoerd, zonder bijkomende 
gegevens over het habitat. Daarvoor worden in waarnemingen.
be nieuwe invoerformulieren voorzien. De watervlakkenkaart 
van het INBO kan helpen om gegevens over sieralgen, andere 
soortengroepen en abiotische informatie te linken (Denys et al. 
2019).

Box 2: Sieralgenvegetatiekaart van het Hageven (Pelt)

Het Hageven is een groot natuurgebied in Noord-Limburg. 
Regenwatervennen liggen er verspreid tussen zandduinen, 
enkele vijvers worden gevoed door kanaalwater en centraal 
door het gebied loopt een laaglandrivier, de Dommel. In 2009 
zijn hier 58 opnamen gemaakt met in totaal 161 soorten sieral-
gen (voor details zie Gysels 2021). Deze werden met statisti-
sche methoden, die ook gebruik worden voor de vegetatiekar-
tering van hogere planten, opgesplitst in groepen. Opnamen in 
eenzelfde groep vertonen goede gelijkenissen in de soorten die 
er gevonden werden. De opeenvolgende opdelingen zijn geba-
seerd op zogenaamde differentiërende soorten.

De uitkomst zijn drie duidelijk onderscheiden basistypes die elk 
met een kleur zijn weergegeven op de kaart. Binnen die types 
zijn verder, waar zinvol, nog subtypes onderscheiden. Hiervoor 
werden symbolen gebruikt (cirkels en driehoekjes). Type A 
(rood) zijn de opnamen met vooral oligotrafente en zuurmin-
nende soorten. Ze werden gevonden in vennen met veenmos-
sen, Knolrus Juncus bulbosus en Klein blaasjeskruid Utricularia 
minor en in depressies en plagplekken in natte hei. Type B (geel) 
is typisch voor moerassige stukken met o.a. Moeraszoutgras 
Triglochin palustris, Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton 
polygonifolius, Wilde gagel Myrica gale en Galigaan Cladium 
mariscus. Deze liggen in een smalle strook tussen de hogere 
zandgronden en de venige valleigronden. Het enige open 
water van dit type is het Klein Hageven. Verder gaat het om 
min of meer permanent natte gronden onder sterke invloed 
van (soms zeer ijzerrijke) kwel. Type C (groen) zijn opnamen in 
poelen en vijvers in de vallei van de Dommel (op veen, lemig 
zand of vergraven gronden) en de grotere vijvers gevoed met 
mineraalrijk kanaalwater. Het gaat om (meso-)eutrofe, licht-
zure tot basische permanente waters.

Spreiding van de vegetatietypes in het Hageven (Pelt). 
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soortengroepen en abiotische informatie te linken (Denys et al. 
2019).
SUMMARY

Gysels J. 2021. What about Desmids in Flanders? An interim balan-
ce. Natuurfocus 2021(2): 52-57 [in Dutch].

Databases with approximately 37,000 records since 2000 have been 
reviewed, together with older literature. The species list for the period 
after 2000 contains 418 previously unknow species and an additional 
153 varieties (together 517 taxa). Add to this 67 no longer found ‘histo-
rical’ species (97 taxa), the total comes to 485 species (668). Changes in 
the desmids flora are discussed. As far as distribution is concerned, can 
be concluded that most species and species hotspots can be found in the 
Kempen. Examples show that despite existing gaps in our knowledge, 
desmids are an interesting group of species for monitoring and evalua-
tion of fresh water.
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