DNA-TECHNIEKEN BIEDEN BETER EN
COMPLETER BEELD VAN WATER

Niels Schoffelen van Royal HaskoningDHV

DNA-technieken kunnen de praktijk van het waterbeheer drastisch gaan veranderen. De technieken ontwikkelen zich in hoog tempo. Ze kunnen voor steeds diepgaandere analyses worden
ingezet, tegen steeds lagere kosten. Ook zijn ze steeds eenvoudiger toe te passen, met aantoonbaar reproduceerbare resultaten. Dit concludeert aquatisch ecoloog Niels Schoffelen van
Royal HaskoningDHV. Hij stelt in opdracht van STOWA een visie op over de (nieuwe) mogelijkheden van DNA-technieken in waterbeheer.
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www.deltafacts.nl

DNA VOEDSELWEBANALYSE
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GEBRUIK VAN DNA BIJ
MUSKUSRATTENBESTRIJDING
Bij de muskusrattenbestrijding wordt, samen met
de UvA, al enige tijd met succes gewerkt met DNAanalyses. In Friesland en de Kop van Noord-Holland
wordt het water bemonsterd op DNA-fragmenten van
muskusratten. De Unie van Waterschappen streeft
ernaar om over 12 tot 15 jaar landelijk de muskusratten te hebben teruggedrongen tot de landsgrens,
vanwaar ze Nederland binnenkomen. ‘Het bemonsteren op eDNA, ofwel environmental DNA, in watergangen blijkt een uitstekende methode om de aanwezigheid van de muskusratten aan te tonen. Het werkt
snel en betrouwbaar’, vertelt Dolf Moerkens, verantwoordelijk voor de muskusrattenbestrijding bij de
Unie. De bestrijders kunnen zodoende veel gerichter

ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN 		
VOOR RODE AMERIKAANSE 		
RIVIERKREEFT
Het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften
in sloten en plassen is nauwelijks gerelateerd aan de leefomgeving waarin ze zich
bevinden. Er zijn wel aanwijzingen dat het
verlagen van de fosforbelasting en het stimuleren van brede rietoevers kunnen leiden
tot lagere aantallen kreeften. Deze maatregelen zijn sowieso goed voor veel watersystemen. Dit blijkt uit een onderzoek waar ook
STOWA bij betrokken was.
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verband gevonden tussen kreeftendichtheden en de belasting van watersystemen met fosfor. Daarnaast komt uit
het onderzoek naar voren dat er minder kreeften kunnen
voorkomen bij watersystemen met brede rietoevers.
Naast dit onderzoek lopen er twee onderzoeken die meer
inzicht moeten geven in de kosten en effectiviteit van het
wegvangen van de kreeften. Er wordt daarbij onder meer
gekeken naar de te plegen inspanningen, wet- en regelgeving en de effecten op de waterecologie. Ook wordt op
dit ogenblik gewerkt aan een kosten-batenanalyse van het
‘afkreeften’.
Het onderzoeksrapport kunt u downloaden vanaf stowa.nl,
onder ‘Publicaties’.
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