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Introductie
Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven monitoren hun (oppervlakte)water om inzicht te krijgen
in de kwaliteit van een water en aangrijpingspunten te krijgen voor het verbeteren van deze
kwaliteit. De laatste jaren zijn er verschillende kansrijke nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld
voor het in beeld brengen van de ecologische en chemische toestand en om inzicht te krijgen in de
achterliggende processen. De urgentie om grip te krijgen op deze ecologische en chemische
toestand wordt landelijk onderkend. Het PBL becijferde dat in de regionale oppervlakte water
minder dan 10% van de wateren voldoet aan de goede ecologische status. Steeds meer
waterbeheerders zien het nut en de noodzaak van het doen van systeemanalyses. Door te
onderzoeken hoe het systeem functioneert en welke processen bepalend zijn, worden de knoppen
waaraan je kan draaien inzichtelijk en kunnen er doelen en kosten-effectieve maatregelen afgeleid
worden.
 In deze sessie stond de vraag: “hoe kunnen nieuwe innovatieve technieken bijdragen aan een
beter systeembegrip” centraal. Er werd gediscussieerd aan de hand van een drietal voorbeelden:
1) Bioassays
2) eDNA (voedselwebanalyse)
3) non-target screening

Bioassays
Om implementatie te ondersteunen is behoefte aan een gestructureerde aanpak voor de selectie
en  interpretatie van in vitro bioassays voor de bewaking van waterkwaliteit.
Bioassays vormen een waardevolle aanvulling op de analytische chemie bij het beoordelen van de
chemische waterkwaliteit omdat ze op een efficiënte manier inzicht geven in het gezamenlijke
effect van mengsels microverontreinigingen. Daarvoor hoeven die microverontreinigingen niet
geïdentificeerd te zijn.
Er zijn veel verschillende (soorten) bioassays beschikbaar, gericht op diverse biologische effecten
die verontreinigingen kunnen veroorzaken: de “biologische eindpunten”. De meest relevante
biologische eindpunten voor watercontaminanten zijn bekend, onder andere genotoxiciteit en
hormoonverstoring. Bioassays kunnen met elkaar worden vergelijken op basis van toepasbaarheid
en prestaties, en op basis daarvan kan een relevante selectie worden gemaakt per toepassing en
situatie.
Daarnaast zijn handvatten nodig voor de interpretatie van in in vitro bioassays gemeten
responsen, door middel van effect-grenswaarden/trigger values voor humane gezondheid en
ecologie. Deze effect-grenswaarden kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld,
bijvoorbeeld in relatie tot normen, mogelijke risico’s voor de humane gezondheid of de ecologisch
toestand.
Binnen de Nederlandse drinkwatersector wordt een aantal bioassays reeds toegepast voor
beoordeling van de chemische waterkwaliteit. Recent is ook in de EU Kader Richtlijn Water ruimte
ontstaan om bioassays in te zetten voor monitoring van de waterkwaliteit.
Er starten dit jaar een aantal onderzoeksprojecten welke de inzet van bioassays binnen risico-
gebaseerde meetprogramma’s ondersteunen (link) en ook binnen de ‘Kennisimpuls Waterkwaliteit’
zal hier onderzoek naar worden gedaan. Dit is het onderzoeksprogramma binnen de Delta-aanpak
Waterkwaliteit (link), waarin de betrokken kennisinstellingen (Deltares, KWR, Alterra en RIVM)
bestaande kennis doelmatig ontsluiten, inzichtelijk maken en sneller toepasbaar maken als
efficiënte oplossingen voor oppervlaktewater en grondwater.
Contact: milou.dingemans@kwrwater.nl

eDNA en in het specifiek de eDNA voedselwebanalyse
De laatste jaren zijn er een fors aantal innovatieve technieken in ontwikkeling die gebruik maken
van eDNA. Hierbij gaat hem om het in beeld brengen van de ecologische toestand. eDNA
technieken maken gebruik van het principe dat alle levende organismen DNA achter laten in het
water. Wanneer DNA in de omgeving aanwezig is noemen we het environmental DNA: eDNA. Dit
DNA kan uit een water, bodem, weefsel sample gehaald worden en gedecteerd. Er zijn meerdere
technieken op de markt. Technieken waarmee je de aan-of afwezigheid van soorten aan kan
tonen. En technieken waarmee je de hoeveelheid DNA kan aantonen.
Tot voor kort werden de technieken alleen gebruikt voor het aantonen van beschermde soorten of
bijvoorbeeld het maken van vissensoortenlijsten. Maar momenteel loopt er ook een proef waarmee



op basis van één watermonster vrijwel het gehele voedselweb kwantitatief en kwalitatief in beeld
gebracht kan worden. De eDNA voedselwebanalyse. Dit is een initiatief van Datura en
Witteveen+Bos en werd in 2017 ondersteund door 7 waterschappen en STOWA.
Bij de eDNA voedselwebanalyse kijk je naar het integrale voedselweb. Zo kijk je naar: vissen,
zoöplankton, cyanobacteriën, algen, overige bacteriën. Je kan je voorstellen dat dit in potentie
vergaande gevolgen kan hebben voor het begrip van de waterkwaliteit. Zo kun je mogelijk
vroegtijdig zien als er iets vreemds gebeurd in een watersysteem, bijvoorbeeld bij een toxische
lozing, of bij een omslag van een troebel naar een helder systeem. Daarnaast maakt het in
potentie ook een beoordeling van de waterkwaliteit eenvoudig.
Het proces van monstername naar resultaat is relatief eenvoudig, waardoor je meer monsters
tegen lagere kosten kan nemen (ca. 90% kostenreductie).
Kortom eDNA en met speciaal de eDNA voedselwebanalyse veelbelovende innovatieve techniek. In
2017 onderzoeksproject gestart waarbij ook verder nagedacht wordt over de implementatie van
zo’n techniek in de praktijk. In 2017 de techniek in de praktijk getest met pilots: 7
waterbeheerders. In 2018 voorzien we een uitbreiding.
Interesse: site van STOWA + filmpje. Contact: Marloes.van.der.kamp@witteveenbos.com

Non-target screening
Vaak zijn analyses gericht op ‘doelstoffen’: bekende verontreinigingen die in water kunnen
voorkomen. Maar er kunnen ook stoffen in water voorkomen die we (nog) niet kennen. Door
middel van non-target screening [GC-MS, LC-UV-MS, Orbitraptechnologie (accurate
massaspectrometrie) en NMR] kunnen in één keer een breed scala aan bekende en onbekende
stoffen worden aangetoond.
Meer informatie: https://www.kwrwater.nl/experts-expertises/expertises/chemisch-laboratorium/

Discussie
Door middel van interactieve werkvorm DeepDemocracy, waarbij het eens of oneens zijn met een
stelling tot uiting komt in de afstand tussen deelnemers, is de stelling ‘We zijn er klaar voor om
innovatieve technieken toe te passen in Nederland’ besproken. Hierbij kwam naar voren dat er
veel mogelijkheden worden gezien, maar dat er bepaalde drempels bestaan welke in de weg staan
van het daadwerkelijk ïmplementeren van deze technieken. Dit onderwerp is meegenomen naar de
‘Derde Ronde’ (zie ‘Van potentie naar praktijk: Meer LEF voor de toepassing van kansrijke
innovatieve waterkwaliteitsmonitoringstechnieken’).


