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Waterdruppels vol leven 

door Maarten Mandos 

Een microscoop brengt een andere wereld dich-
terbij. Dingen waarvan je het bestaan haast 
niet kunt vermoeden. Een druppel water uit een 
poel of uit een diep karrenspoor kan een heel 
wonderlijk beeld opleveren als je er met de 
microscoop doorheen kijkt. Kleine diertjes 
zwemmen door het beeld, soms lijken ze wel op 
rondsuizende broeken, met twee pijpen in V-
vorm naar achteren wijzend. Soms zijn het net 
grijze stofzuigerzakken die rondjes draaien tus-
sen de algen en wierdraden en er nu en dan 
één opslokken. Ook zie ik wel ooit beerdiertjes 
rondtollen, die acht voetjes hebben met klauw-
tjes als van een luiaard. En overal zijn klokdier-
tjes te vinden, of poliepjes en zonnediertjes. 
Kreeftjes in miniformaat, watervlooien, water-
mijten en muggenlarven. Als het goed is, we-
melt water gewoon van het leven. Het lijkt me 
leuk om er wat zelf gemaakte foto’s van te la-
ten zien, want een microscoop heeft niet ieder-
een zomaar bij de hand. 
 
Waar ik het meest naar kijk zijn sieralgen, een 
heel bijzondere groep van microscopisch kleine 
eencellige planten. Met het blote oog zijn de 
allergrootste soms net te zien. In zoet water, 
vooral stilstaand water zoals vennen, kikkerpoe-
len en ook wel slootjes kun je ze aantreffen. 
Sieralgen danken hun naam aan het opvallend 
sierlijke uiterlijk van veel soorten. De meeste 
sieralgen zijn helder smaragdgroen, vanwege 
het bladgroen voor de fotosynthese. De wand 
van de cel kan op allerlei manieren versierd 
zijn, door stekels, patronen van knobbeltjes, 
door uitstulpingen of insnoeringen. Meestal zijn 
ze duidelijk tweezijdig symmetrisch gebouwd, 
ze lijken te bestaan uit twee gespiegelde cellen, 
maar het gaat altijd om twee celhelften die 
samen de eencellige vormen. De celkern be-
vindt zich altijd in de brug tussen de beide cel-
helften en is gewoonlijk kleurloos en niet zon-
der meer zichtbaar. 

 
Op basis van de celvormen kun je verschillende 
families en geslachten onderscheiden, die ik 
hier maar niet met hun wetenschappelijke na-
men zal noemen. De maansikkeltjes horen bij 
elkaar in allerlei maten, de grote stervormige 
sieralgen ook, maar er zijn ook kleine stekelige, 
ingekerfde algen, of bolvormige met een pa-
troon van fijne noppen op de buitenwand. Op 
de foto’s zijn daarvan een paar voorbeelden te 
zien. Vaak zijn er tientallen tot honderden soor-
ten per geslacht. Het vergt oefening en uren 
achter de microscoop om de soorten te leren 
kennen. Essentieel is ook dat je de precieze 
afmetingen kent, pas dan kun je de soorten 
bepalen. Vandaar de schaalverdeling die op 
sommige foto’s te zien is, dat is om lengte en 
breedte van de cellen te kunnen meten. 
 
Een speciaal aspect is dat de sieralgen die in 
een poel of ven voorkomen heel goed aange-
ven hoe het is gesteld met de waterkwaliteit. 
Ze leven eigenlijk uitsluitend in schoon water. 
Als je een overzicht hebt van de soorten uit een 
bepaald water, heb je een graadmeter te pak-
ken. Je kunt eruit afleiden waar het water zit op 
de schaal van voedselrijkdom of zuurgraad. De 
grootste soortenaantallen van sieralgen vind je 
in water dat schoon is en vrij weinig, maar toch 
wel wat minerale voedingsstoffen bevat. Als je 
ze wilt verzamelen moet je gewoon wat water-
planten uit het water halen en deze uitknijpen 
boven een jampotje. Met een pipetje kun je een 
druppeltje uit het bezinksel zuigen en met de 
microscoop bekijken, daarvoor is minstens een 
vergroting nodig van 40-400 keer. Heel boeiend 
- zeg maar gerust verslavend -om te zien wat 
er telkens weer voor verrassingen opduiken. 
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goed sieralgenwater onder de   beerdiertjes hebben vier paar klauwvoetjes 
microscoop 

 

      
van links naar rechts: 
Euastrum oblongum, Micrasterias thomasiana en Closterium directum.  
De middelste is het grootst, leg er vijf van op een rij en je hebt een millimeter. 

 

   
Micrasterias americana, ‘Feng shui’ Closterium incurvum is de sterkst gekromde 
uit een diep karrenspoor in het bos maansikkel, als hoorns van een stier 

 
 
Kijk voor meer achtergrond ook maar eens op www.desmids.nl   
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