Het ideebegon inmei2004,maar in2005
ishetballetje echtgaan rollen doordat het
RLZAen het RIKZgezamenlijk een projectvoorstel indienden bijWater Innovatiebron.
Volgensprojectleider AntonGerritsen van
hetRIZAbleekalsneldatveelpartijen interessehadden enaangaven meetewillen denken.HetNetherlandsGenomic Initiative,
dat het Nederlandse genomica-onderzoek
bundelt, is"eenrijdende trein waarveel
nieuwe kennisontwikkeld wordt.Hetis
onzeambitieomdaarvoorhet waterbeheer
een wagonnetje aan tehaken",aldus Gerritsen.

ACHTERGROND

Genomicain het
waterbeheer
Beginditjaar begonRijkswaterstaatmeteen
verkenningnaarkansenvoortoepassingenvoor
genomicainhetwaterbeheer.Eindditjaar moet
duidelijkzijnofdestandvandezetechniekecht
20veelbelovendisdatzebinnendrietot vijfjaar
nuttigetoepassingenopkanleverenvoorrijksenregionalewaterbeheerders,gemeentenen
drinkwaterbedrijven. Dezeambitie kangerealiseerdwordenalspubliekepartijen enmarktpartijenopditvlakgerichtgaansamenwerken.

Derolvan Rijkswaterstaat isaanhet veranderen.Derijksdienst wasgewend dit soort
projecten eerst in huisgrondigte analyseten
enzelfveelonderzoek teverrichten.Inde
toekomstzalhetanderszijn. Rijkswaterstaat
wordtzowel initiatiefnemer alsaanjager van
innovaties.Dedienst zoektdaarom partijen
uitdepubliekesector,dekenniswereld ende
markt omsamendezeinnovaties terealiseren.Daarna participeert Rijkswaterstaat als
intermediair ofeindgebruiker. Deandere
partijen doendan heteigenlijke werk.

Genomica maaktgebruik van informatie
diebesloten ligt indegenen (het DNA)van
virussen,planten- endiersoorten.Decombinatievangenen isvoorelkesoort uniek.
Genomica maakt hiervan via patroonherkenningoptweemanieren gebruik:viaherkenningvansoortenen individuen ('fingerprinting') enviahetgebruik maken van
despecifieke werkingvangenen bij het aansturen vanfuncties ineencelofeengeheel
organisme('profiling'). Eenvoorbeeld vande
eerste toepassing ishetsnelopsporen van
gevaarlijke soorten Legionellain waterleidingen viahet DNA,een voorbeeld van het
tweedetypetoepassing isdeherkenning van
genen die'aan'of'uit' staan onder invloed
vanstressdoorbijvoorbeeld waterverontreiniging.Hetgrotevoordeelvangenomica is
dat inéénklapverschillendesoorten ofeffecten vanverschillendestoffen gemeten kunnen worden.Decombinatie met bijvoorbeeldchiptechnieken ofsupersnelle
dataverwerkingzaltot snelle,effectieve en
nuttige toepassingen kunnen leiden.

Na het voorwerk in2005 is afgelopen
januari eenprojectteam aandeslaggegaan.
In februari enmaart zijn deeerste 15 mensengeïnterviewd: rijks-en regionale waterbeheerders,medewerkers bij drinkwaterbedrijven, InspectieVerkeeren Waterstaat,
intermediaire partijen zoalsSTOWAenKiwa
enenkelekennisaanbieders en marktpartijen.Zozijn dekennisvragen verkend dieer
voordewaterwereld echt toedoen.Dit leverdebehalvetechnologisch getinte vragenook
vragenopoverhoejegegevensuit degenomicakunt koppelen aanstofnormen, maatregelenen beleid.
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Tijdens eeneerstebijeenkomst op25
april inhetMobilion/Futurecentre van
Rijkswaterstaat zijn deeerste bevindingen
getoetst doorvertegenwoordigers van partijen inhetwaterbeheer. Deaanwezigen vormdeneenbredeselectievanorganisaties aan
devtaagzijde endegebruikers,gecombineerd metdeskundigen ophetgebied van
genomica.Toenzijn nieuwevragen entoepassingen opgeborreld ofnauwkeuriger
geformuleerd. Gewerkt isaandehand van
vierthema's:watergeschikt voot menselijk
gebruik,bescherming tegen waterschade,
eengezond watersysteem enduurzaam en
efficient beheer.Het resultaat vande bijeenkomst wasonderandereeenvijfde thema:
effectmetingen opbasisvan (meta)genomica
in het beleid.Eenvoorbeeld vaneen kennisvraagis:'Hoekunnen webij slechte
(afval)waterkwaliteit enbijcalamiteiten de
veroorzaker opsporen?'Eenconcrete toepassingisdan eenbewaking-en alarmeringsysteem opbasisvan gestandaardiseerde
biologische toetsen metgenetische patroonherkenning voorhet vaststellen van effecten
vangiftige stoffen opstrategischepunten in
het watersysteem.
Opdeevaluatieformulieren vande bijeenkomst lieten vrijwel alleaanwezigen
wetendat men het ideehad dat Rijkswaterstaatdegoederichting ingeslagen isvoor het
realiseren van toepassingen vangenomica in
hetwaterbeheer. Nu kandevolgende fase
van het project starten,aldusGerritsen.Dit
wordt hetzoeken naar beschikbare kennis
omeenverbinding tekunnen maken metde
toepassingen."Wegaanervan uitdateral
heelveelkennisisendat het nu vooralom
de'verpakking'vandiekennisgaat.Onsdoel
isdeeerstetoepassingen binnen drietot vijf
jaar teimplementeren.Ookkande informatieopnieuw leiden tot kennisvragen en toepassingen dieopbruikbaarheid zullen moetenwordengetoetst doordegebruikers.Ook
deniet-technologische implementatieaspecten worden in hetprogramma meegenomen.Rijkwaterstaatzalvanafnu nauw
samenwerken metSTOWAenKiwaom inde
loopvanhetjaar demeestkansrijke toepassingen voorhet waterbeheer teselecteren.
Wenodigengeïnteresseerde waterbeheerders,dieactiefbetrokken willenworden bij
dit project, van harteuit omcontact met ons
optenemen.Alleenopdezewijze kunnen
wedetoepassingen in het najaar goed toetsenopmeerwaarde enhaalbaarheid." •/
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Voormeerinformatie:
AntonGerritsen[o}io)zp84p8.
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