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Monitoring: basis voor ecologisch
gezond water
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soortspecifieke stukjes DNA (de zogenoemde probe of target DNA).

Waterbeheerders houden de ecologische kwaliteit

De Hydrochip is een aantrekkelijk alternatief voor
veel huidige biologische monitoringtechnieken.
De chip kan de waterschappen en het Rijk enorm
helpen bij het waterkwaliteitsbeheer en de
uitvoering van Europese waterrichtlijnen, zoals de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Zwemwaterrichtlijn.
In deze folder leest u meer over het hoe en
waarom van de Hydrochip.

van de Nederlandse oppervlaktewateren nauwlet-

Het Hydrochipproject
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Hydrochip en Watermozaïek
Het Hydrochip-project maakt onderdeel uit van het
kennisprogramma Watermozaïek. In dit program-

De toekomst van de Hydrochip

ma onderzoekt de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA) de haalbaarheid, betaalbaarheid en de effectiviteit van diverse bestaande, maar

Het Hydrochip-project wordt mede gefinan-
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vert voor de praktijk van het regionale waterbeheer.
Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis, kunnen
Bemonstering van fytobenthos

de antwoorden op geformuleerde kennisvragen ook
komen uit het ontsluiten en praktisch toepasbaar
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maken van reeds bestaande wetenschappelijke kennis. Hierbij spelen de binnen het programma georganiseerde kennisdagen een belangrijke rol. STOWA
brengt tijdens deze dagen waterschappers en weten-
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schappers met elkaar in contact. Zij kunnen op deze
manier direct kennis en ervaringen uitwisselen. Kijk
voor meer informatie op www.watermozaiek.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bas van der Wal van de STOWA (stowa@stowa.nl),
of kijk op www. watermozaiek.nl.
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Hydrochip:
de toekomst van
monitoring,
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van de toekomst

