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CSI in de polder
De Amerikaanse rode rivierkreeft is een lastig heerschap. Een exoot die,
als we niet oppassen, onze sloten kaalvreet en onze dijken aantast.
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et lijkt bijna science ﬁction. Je neemt een beetje
water uit een sloot of plas, je haalt het door de
detector en even later rolt er een compleet
beeld van het waterleven over je scherm. Welke
dieren er leven en in welke aantallen. Een
plasje water als vingerafdruk van de aanwezige biodiversiteit. De wetenschap is hard op weg om dat tot een alledaagse bezigheid te maken, vertelt ecoloog Arjen de Groot
van Alterra.
De Groot doet aan moleculaire ecologie, de tak van
sport die genetische technieken gebruikt om ecologische
vraagstukken op te lossen. Alterra volgt op die manier bijvoorbeeld de uitgezette otters in de Weerribben. De erfelijke informatie om individuele otters uit elkaar te houden, komt uit keutels. Het vangen of zelfs waarnemen van
dieren is daarbij niet meer nodig.
Dieren laten op allerlei manieren genetisch sporen na
in hun omgeving. In keutels dus, maar ook in plas, slijm,

BARCODE
DNA-barcoding is een methode om soorten te identiﬁceren aan de hand van een
klein stukje DNA uit een standaard deel
van het genoom. Die typische stukjes
DNA heten merkers. De code van zo’n
merker fungeert als een streepjescode
voor de soort, vergelijkbaar met de barcode op de verpakking van producten in
de supermarkt. De moleculaire ecologie
gebruikt barcoding voor identiﬁcatie.
Dat is fundamenteel anders dan de technieken voor populatieonderzoek, legt
Arjen de Groot (Alterra) uit. ‘Bij barcoding zoek je één stukje DNA (een merker)
dat niet verschilt binnen de soort, maar

wel tussen verschillende soorten. De
exacte volgorde van de lettercode binnen die merker is dan van belang. Bij
populatieonderzoek daarentegen gaat
het juist om veel verschillende fragmenten DNA die binnen een soort het genetische proﬁel van het individu vormen.’
De Groot heeft een mooie vergelijking bij
de hand. De barcode bij identiﬁcatie
noemt hij een voetafdruk: je identiﬁceert
een soort. De barcode bij populatieonderzoek is in die zin vergelijkbaar met
een vingerafdruk: je herkent een individu. Bij de rivierkreeften gaat het om de
herkenning van de soort.

veren, haren en huidschilfers of wat anders dieren loslaten, af- of uitscheiden. Keutels zijn tastbaar. Ze liggen letterlijk voor het oprapen. Maar kun je ook minder tastbare
genetische sporen detecteren? Een beetje in water opgelost DNA bijvoorbeeld? Ja, dat kan. De Groot: ‘Dat losse
DNA in het water heet e-DNA (environmental DNA). Je
hebt dan helemaal geen stukje weefsel meer nodig. Je
kunt letterlijk het onzichtbare zichtbaar maken.’
EARLY WARNING
De techniek die daarbij word gebruikt heet DNA-barcoding (zie kader), wat erop neerkomt dat soorten worden
herkend aan bepaalde stukjes genetische code, een merker. In principe is één molecuul DNA in een watermonster
voldoende om een soort te identiﬁceren, zegt collega Ivo
Laros. ‘Het is echt verbazingwekkend dat je dat nog aan
kunt tonen. Dat je de aanwezigheid van één dier in duizenden liters water kunt oppikken.’
De beoogde slachtoffers van dit technische hoogstandje zijn dus de rode Amerikaanse rivierkreeft en zijn
exotische verwanten. In opdracht van het Rijk ontwikkelt
Alterra een test om deze beestjes in een vroeg stadium aan
te kunnen tonen in ons oppervlaktewater.
Rivierkreeften horen thuis in ons water. Maar dan wel
de inheemse soort, de Europese rivierkreeft. De Groot: ‘De
overige soorten, waaronder de Amerikaanse rode rivierkreeft, zijn hier door de mens geïntroduceerd. Maar ze
doen het dus verrassend goed.’ Te goed en met alle gevolgen van dien. Ze vreten de sloten kaal, brengen ziektes
mee als de kreeftenpest (waar ze zelf goed tegen bestand
zijn) en graven gangen die oevers kunnen aantasten.
En dat moet je dus niet doen in ons kikkerlandje, want
dan is de boot aan. Met name de Amerikaanse exoot is
berucht en duikt al op heel veel plekken in ons land op. De
waterschappen willen het beestje daarom graag te lijf.
Maar dan moet je er wel tijdig bij zijn. En daar falen de
gangbare technieken. ‘Als je ze vindt, is de populatie waarschijnlijk al zo groot dat het lastig is om ze nog weg te krij-
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gen. Wat wij ontwikkelen is een soort early warning system
om een snel beeld te krijgen van de situatie.’
EÉN MOLECUUL VOLSTAAT
De voorlopige resultaten zijn gunstig. De Groot: ‘We hebben een methode om de kreeften aan te tonen en we hebben de juiste merkers. In meervoud, want we hebben te
maken met verschillende geslachten rivierkreeften. In
totaal gaat het (inclusief de inheemse soort) om acht soorten rivierkreeften, verdeeld over drie geslachten. Het idee
is nu dat we die merkers combineren, waardoor je dus
met één test kunt aantonen of, en zo ja welke rivierkreeften er in het water zitten. Daartoe hebben we een groot
aantal watermonsters genomen van slotensystemen verspreid over het land. In gebieden waarvan we weten dat de
Amerikaanse rivierkreeft of een andere kreeftensoort er
voorkomt. En de uitkomsten zijn positief: inmiddels hebben we al vijf soorten in hun natuurlijke omgeving kunnen aantonen.
Het principe werkt dus. ‘De test toont de aanwezigheid
van genetisch materiaal van de rivierkreeft aan en is daarmee in de praktijk toepasbaar voor de Amerikaanse rivierkreeft en voor invasieve rivierkreeften in het algemeen’,

aldus De Groot. Maar daarmee is het klusje nog niet helemaal geklaard. ‘De vraag is over welk deel van de plas of
sloot je uitspraken kunt doen’, zegt Laros. ‘Veel hangt
natuurlijk af van het soort water: is het stilstaand of stromend. Hoe lang blijft DNA in het water intact?’
‘Voor de knoﬂookpad testen we nu hoe ver die detectie
reikt’, voegt De Groot toe. ’Daarvoor maken wij gebruik
van zogeheten kwantitatieve PCR. Dat betekent dat je
naast een ja/nee-score ook meet hoeveel DNA er in je monster zit. Vervolgens probeer je relaties te vinden tussen dat
DNA en de kreeften. Hoe lang blijft DNA aanwezig en
detecteerbaar? Hoe gedraagt het dier zich: blijft-ie op één
plek of niet? Wereldwijd test men dit voor tal van soorten.
Dit is de state of the art.’
Naast identiﬁcatie moet de test in de toekomst ook uitspraken gaan doen over het aantal aanwezige kreeften.
‘Dat is echt de Heilige Graal van dit onderzoek’, vindt De
Groot. ‘Het is echt ontzettend spannend onderzoek’, vult
Laros aan. ‘Je neemt een watermonster en kijkt wat voor
soorten je aantreft. In principe is één rivierkreeft voldoende
om de aanwezigheid aan te tonen. Enkele losse moleculen
van de merker volstaan. In theorie zelfs eentje, maar dat
moeten we dus nog uitzoeken. Dit is echt CSI.’

‘Wat we
ontwikkelen is
een soort early
warning system
om een snel
beeld te krijgen
van de situatie’
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