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eDNA- voor het in beeld brengen van de ecologische toestand
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˗ Levende organismen laten (sporen van) DNA achter in de omgeving  eDNA

˗ Detecteerbaar door unieke DNA sequentie



Verschillende technieken en toepassingen voor biologische 
monitoring
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˗ Aantonen van soorten of groepen (PCR & metabarcoding)

· Aan-of afwezigheid (beschermde soorten, zwemwaterkwaliteit)

· Soortenlijsten (vismonitoring, etc)

- Hoeveelheid DNA (QPCR)

- eDNA voedselwebanalyse (combinatie)

- Vrijwel het gehele voedselweb kwali- en kwantitatief



eDNA voedselwebanalyse
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˗ Samenwerking 



eDNA voedselwebanalyse
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Een enkel monster vrijwel het gehele voedselweb

bloot leggen:

• Vis

• Algen en blauwalgen

• Zoöplankton

Maar ook

• Overige bacteriën

• Schimmels

• Protozoa

• etc



Potenties voor het waterbeheer

Op één moment integraal beeld meerdere groepen:

- Beeld van de toestand

- Maar nog belangrijker: we leggen verbanden

Diagnose

• Betere duiding van de toestand en inzicht in de processen?

• We kunnen de effectiviteit van maatregelen beter duiden en volgen?

• We komen (milieuvreemde) stoffen op het spoor, geen last van detectiegrenzen?

Waterkwaliteitsbeoordeling

6



Potenties voor het waterbeheer

Volgen en anticiperen

• Door de grote informatiedichtheid kunnen we early warning signalen identificeren?

• Blauwalgenbloeien

• catastrophic shifts (omslag in toestand, maar ook incidenten)

Wetenschappelijk

• We kunnen gemeenschappen beter beschrijven?

• We kunnen de verspreiding van soorten beter duiden (mossel, rivierkreeft etc.)

• We kunnen het voedselweb beschouwen vanuit een ander perspectief  (bijv. bacteriën)
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Proces monstername - resultaat
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˗ Relatief 

eenvoudig

˗ Meer monsters 

tegen lagere 

kosten



eDNA in relatie met conventionele monitoring
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˗ Ander resultaat

˗ Meer ecologische kennis vereist

˗ Ca. 90 % goedkoper – waardoor meer monsters



Samenvattend
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˗ eDNA met in het speciaal eDNA voedselwebanalyse veelbelovend 

˗ in 2017 onderzoeksproject gestart met waterschappen

· pilots

· Grootschalige implementatie

˗ In 2018 uitbreiding van casussen



Extra informatie + filmpje
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˗ http://stowa.nl/projecten/Toepassing_eDNA_voedselwebanalyses_voor_toestandsbep

aling_en_systeembegrip

˗ marloes.van.der.kamp@witteveenbos.com

http://stowa.nl/projecten/Toepassing_eDNA_voedselwebanalyses_voor_toestandsbepaling_en_systeembegrip
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