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SAMENVATTING 
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

Een goed begrip van het (ecologisch) functioneren van watersystemen is belangrijk. Dit maakt het 

bijvoorbeeld mogelijk om goed gefundeerd maatregelen te nemen en waar nodig doelen aan te passen. 

Voor een goed begrip van het functioneren van watersystemen is het essentieel om een goed beeld te 

krijgen van het leven onder water. Wat is de ecologische toestand, welke processen bepalen de huidige 

toestand van het watersysteem en hoe kan een waterbeheerder hier op sturen?  

 

De ervaring leert dat er zich onder water nog veel processen afspelen die we niet goed kennen. Met de 

conventionele monitoringstechnieken wordt (onder andere vanuit kostenoverwegingen) de ecologische 

toestand maar beperkt in beeld gebracht. Zo wordt de visstand meestal slechts eens per drie of zes jaar 

onderzocht en worden groepen die een sleutelrol vervullen in het ecologisch functioneren (zoals 

zoöplankton en bacteriën) vaak helemaal niet gemeten. Bovendien zijn de verschillende soorten 

bemonsteringen in veel gevallen onvoldoende in ruimte, tijd en methode op elkaar afgestemd. 

 

Recent zijn er nieuwe en veelbelovende monitoringstechnieken ontwikkeld waarmee de ecologische 

toestand beter in beeld gebracht kan worden. Eén van deze technieken betreft een vernieuwende toepassing 

op basis van ‘environmental DNA’ (eDNA). Dit betreft al het in het water aanwezige DNA. Met DNA-

meettechnieken kunnen (sporen van) organismen in het water worden aangetoond. DNA-technieken worden 

al veel toegepast, bijvoorbeeld in pilots voor de monitoring van vis of om de aan- of afwezigheid van 

specifieke soorten aan te tonen. De bestaande eDNA-technieken worden echter nog niet toegepast om een 

beeld te krijgen van de ecologische toestand als geheel.  

 

 

1.2 Nieuwe toepassing: de eDNA-voedselwebanalyse 

 

Witteveen+Bos heeft in samenwerking met Datura een nieuwe, unieke toepassing van eDNA-analyses 

ontwikkeld, met als doel een zo groot mogelijk deel van het leven onder water in beeld te brengen met zo 

min mogelijk inspanning: de eDNA-voedselwebanalyse.  

 

De toepassing is uniek omdat met slechts één watermonster een integraal beeld van vrijwel de gehele 

ecologische toestand wordt verkregen, waarbij de focus ligt op eukaryoten (onder andere zoöplankton, 

algen en vis) en bacteriën (onder andere blauwalgen). Hoewel waterplanten en macrofauna buiten de directe 

scope van het onderzoek liggen, worden wel sporen van deze groepen in de samples gedetecteerd. Van de 

bacteriën en algen wordt het DNA van gehele organismen gedetecteerd. Van de grotere organismen wordt 

alleen het DNA uit sporen gedetecteerd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij mosselen, rivierkreeften en 

vissen. 

 

Een andere reden waarom deze toepassing uniek is, is dat we met deze toepassing zowel een kwalitatieve als 

kwantitatieve analyse van de soort(groep)en mogelijk maken. Dit stelt ons in staat om zowel verhoudingen 

tussen soorten of soortgroepen in beeld te brengen als de absolute eDNA-concentratie te bepalen.  
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De eDNA-voedselwebanalyse is qua opzet goedkoper, sneller, robuuster en veel completer dan 

conventionele monitoring van soorten en hiermee veelbelovend. Soortgroepen die moeilijk betrouwbaar en 

tijdrovend te determineren zijn, zoals fytoplankton, zoöplankton en bacteriën, worden op een eenvoudige en 

robuuste wijze geanalyseerd. Naar verwachting is de eDNA-voedselwebanalyse zeer geschikt voor 

grootschalige toepassing.  

 

De eDNA-voedselwebanalyse is kansrijk voor toepassing binnen een watersysteemanalyse doordat het 

bijdraagt aan een samenhangende duiding van de ecologische toestand en een beter begrip van het 

ecologisch functioneren. Tegelijk is de techniek ook kansrijk als toepassing om de ecologische kwaliteit te 

beoordelen. De eDNA-voedselwebanalyse heeft dan ook veel potentie om als basis te dienen voor 

toekomstige ecologische (KRW-)maatlatten. 

 

 

1.3 Het onderzoeksproject ‘eDNA-voedselwebanalyse’ 

 

Doel 

In juni 2016 is het meerjarige onderzoeksproject ‘eDNA-voedselwebanalyse’ van start gegaan. Het doel van 

het onderzoeksproject is om in een gefaseerde aanpak, in nauwe samenwerking met waterbeheerders en 

wetenschappers, ervaring met de eDNA-voedselwebanalyse op te doen en op basis hiervan belangrijke 

belemmeringen voor grootschalige toepassing van de eDNA-voedselwebanalyse te identificeren en weg te 

nemen. We onderzoeken de geldigheid, betrouwbaarheid en toepasbaarheid van deze toepassing aan de 

hand van praktijkcasussen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.  

 

Fases  

We hebben vier fases onderscheiden, waarbij opgemerkt wordt dat de fases in de praktijk vroegtijdig op 

elkaar afgestemd zijn en in de uitvoering zullen overlappen (zie afbeelding 1.1). 

 

Fase 1 (2016) 

Pilot waarbij de eDNA-voedselwebanalyse op acht meren en plassen op eigen initiatief van Datura en 

Witteveen+Bos is getest. Het doel van deze eerste vingeroefening met de nieuwe techniek was om te 

onderzoeken of het lukte om al het DNA in één watersample te meten. De resultaten gaven voldoende 

vertrouwen voor een vervolg, waarbij waterbeheerders actief participeren met diverse praktijkcasussen. 

 

Fase 2 (2017-2018) 

In samenwerking met de waterbeheerders wordt ervaring opgedaan met de toepassing, aan de hand van 

concrete praktijkcasussen in 2017 (fase 2a) en 2018 (fase 2b). Het belangrijkste doel van de casussen is om 

belemmeringen voor grootschalige toepassingen te identificeren en weg te nemen aan de hand van 

specifieke vragen van elk van de deelnemende waterbeheerders. Dit doen we door de resultaten zoveel als 

mogelijk te interpreteren in de context van een systeemanalyse. Ook in de vervolgfasen zullen de 

praktijkcasussen een belangrijke rol in het onderzoeksproject blijven spelen. 

 

Fase 3 (2019-2022 

Wetenschappelijk en verdiepend praktijkgericht onderzoek, waarbij ingezet wordt op drie deelonderzoeken 

uitgevoerd door promovendi geïnspireerd door en richtinggevend aan (nieuwe) praktijkcasussen. Fase 1 en 

fase 2 dienen hierbij als inspiratie. Als input voor het wetenschappelijke onderzoek blijven praktijkcasussen 

ook na fase 2 noodzakelijk. 

 

Fase 4 (2022 en verder) 

Verdere (beleids)implementatie van de techniek. Hieronder vallen bijvoorbeeld het identificeren van de 

benodigde beleidstappen ten behoeve van toepassing voor de reguliere KRW-toetsing. 
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Afbeelding 1.1  Fasering project eDNA-voedselwebanalyse, waarin praktijkonderzoek gecombineerd wordt met wetenschappelijk 

onderzoek. In de praktijk zullen de fases overlappen. In 2016 is bijvoorbeeld al gestart met het voorbereiden van 

het wetenschappelijke spoor (fase 3) 
 

 
 

 

1.4 Praktijkcasussen fase 2a 

 

Samenwerking 

Deze rapportage betreft fase 2a en is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de zeven casussen die in 

2017 zijn bemonsterd. Fase 2a van het project is uitgevoerd als samenwerking tussen Witteveen+Bos, 

Datura, STOWA, hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap van Delfland, 

Waternet, Wetterskip Fryslân, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Brabantse Delta en 

waterschap Hunze en Aa’s. Hierbij traden Witteveen+Bos en Datura als gelijkwaardige leverende en 

adviserende partners op. De deelnemende waterschappen en STOWA hadden een belangrijke inbreng als 

potentiële toekomstige eindgebruiker, zowel bij de vraagarticulatie als bij de interpretatie van de resultaten 

aan de hand van gebiedskennis. 

 

Uitvoering van casestudies als integraal onderdeel van het onderzoeksproject 

Elke casus binnen fase 2a is als zelfstandig project uitgevoerd, waarin de specifieke vragen van de 

waterbeheerder zijn behandeld. Deze vragen dienden om te onderzoeken wat wel en niet mogelijk is met de 

nieuwe eDNA-toepassing. De resultaten zijn vastgelegd in aparte casusrapporten, waarbij de nadruk lag op 

het beschrijven van dominante soorten en soortgroepen. 

 

De resultaten van de casussen zijn vastgelegd in een database. De database is gebruikt voor de interpretatie 

van elk van de samples, waarbij (basale) relaties tussen systeemkenmerken en de ecologische toestand zijn 

onderzocht door: 1) samen met waterbeheerders de resultaten van de casussen te analyseren en 2) een 

vergelijking te maken met metingen van fysisch-chemische milieufactoren. De kwaliteit van de interpretatie 

neemt toe met het aantal samples. Elke nieuwe casus draagt zodoende verder bij aan het doel van het 

onderzoeksproject.  

 

Ten slotte zijn de resultaten van verschillende casussen waar mogelijk vergeleken met conventionele 

metingen van chlorofyl-a en de vissamenstelling. 
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Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen vormen de basis van het onderzoeksproject. Hierbij is onderscheid gemaakt 

in vragen betreffende de innovatieve methode en de interpretatie van resultaten.  

 

Methode 

1 kan het aangetroffen eDNA kwalitatief en kwantitatief geïdentificeerd worden? 

2 wat zijn geschikte analyse- en visualisatiemethoden voor de eDNA-data? 

 

Interpretatie 

3 wat is de variatie van de eDNA-samenstelling door de tijd en ruimte? 

4 welke relaties zijn er tussen de systeemkenmerken (fysisch-chemische meetgegevens) en de 

ecologische toestand (eDNA-gegevens)?  

5 komt de ecologische toestand (op basis van eDNA-gegevens) overeen met de ecologische toestand 

op basis van conventionele biologische monitoring? 

6 helpt de eDNA-voedselwebanalyse om meer inzicht in de ecologische toestand en processen te 

krijgen in de context van een systeemanalyse? 

 

Er is in fase 2a met name veel energie gestoken in het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1 t/m 3, 

omdat deze vragen de basis vormen voor de andere vragen. Verder is er ook aandacht geweest voor de 

vragen 4 en 5. De resultaten van fase 2a geven al aanknopingspunten voor het beantwoorden van vraag 6, 

maar voor het goed beantwoorden hiervan dienen eerst de andere onderzoeksvragen vanuit een bredere 

basis beantwoord te worden.  

 

Verantwoording 

De focus lag in fase 2a op het opdoen van ervaring met een nieuwe betrouwbare bemonstering, 

laboratoriumanalyse en data-opwerking van eDNA, zodat op basis van eDNA zoveel mogelijk soorten en 

soortgroepen kwalitatief en kwantitatief kunnen worden geïdentificeerd (vraag 1). Dit gebeurde aan de hand 

van een bemonsteringstrategie die was toegespitst op specifieke casusgerelateerde vragen van elk van de 

deelnemende waterbeheerders. Deze aanpak heeft veel opgeleverd. Zo zijn we in staat om het 

geïdentificeerde eDNA op verschillende manieren te beschrijven en te visualiseren, wat van belang is voor 

een goede analyse (vraag 2). Verder is gebleken dat er met de techniek zeer veel soorten kunnen worden 

geïdentificeerd, wat een eerste belangrijke stap is bij het inzicht krijgen in de ecologische toestand en 

processen in de context van systeemanalyse (vraag 6) en dat er sprake is van een grote variatie in de 

soortensamenstelling in ruimte en tijd (vraag 4). Dit is een belangrijk resultaat met implicaties voor de wijze 

waarop naar de soortensamenstelling en het voedselweb gekeken wordt en hoe de soortensamenstelling 

wordt beoordeeld. Tegelijkertijd zijn we kinderziektes op het spoor gekomen die van belang zijn voor 

toekomstige grootschalige toepassing (vraag 3). 

 

Er is een analyse gemaakt van de relaties tussen systeemkenmerken op basis van de door waterbeheerders 

beschikbaar gestelde fysisch-chemische meetgegevens (Cl, N, P, O2, pH, temperatuur en doorzicht) en de 

resultaten van de eDNA-analyse. Deze vergelijking was nog niet goed mogelijk door de verschillen in 

bemonsteringstrategieën (vraag 5). Op grond hiervan zijn de bemonsteringstrategieën voor fase 2b 

aangepast. Ten slotte zijn de analyseresultaten van de eDNA-methode wat betreft vissamenstelling en algen-

DNA vergeleken met resultaten van conventionele biologische monitoring. (vraag 6). Deze vergelijking geeft 

voldoende vertrouwen in de eDNA-techniek. Gedetailleerdere vergelijkingen van de ecologische toestand op 

basis van conventionele biologische monitoring en eDNA zijn voorzien in vervolgfases. Ook voor deze 

vergelijking geldt dat een meer gestructureerde bemonsteringstrategieën zoals voorzien in fase 2b de 

vergelijking vergemakkelijkt. Met deze strategie hopen we ook meer inzicht te krijgen in de ecologische 

toestand en processen in de context van een systeemanalyse (vraag 6). In hoofdstuk 4 gaan we in op de 

voorgestelde bemonsteringstrategie voor fase 2b. 
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1.5 Totstandkoming van dit rapport 

 

Deze rapportage is tot stand gekomen door bijdragen van de heer Kees van Bochove (Datura), de heer 

Daniel Goedbloed (Datura), mevrouw Jitske Rook (Datura), mevrouw Chantal van der Poel (Witteveen+Bos), 

de heer Jochem Boersma (Witteveen+Bos), de heer Bob Brederveld (Witteveen+Bos) en de heer Sebastiaan 

Schep (Witteveen+Bos). Reacties en suggesties van de projectpartners (waterschappen en STOWA) zijn in dit 

overkoepelende hoofdrapport verwerkt. De eindredactie is uitgevoerd door de heer Hein Tanis en mevrouw 

Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos). 

 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gebruikte methode: Wat is de eDNA-voedselwebanalyse? Hoe is er 

bemonsterd? Hoe zijn de eDNA-samples geanalyseerd? En hoe zijn de analyseresultaten opgewerkt? In 

hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen beantwoord. Hoofdstuk 4 bevat een doorkijk naar het vervolg van 

het onderzoekstraject, inclusief het op te starten wetenschappelijke onderzoekstraject. 
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2  

 

 

 

 

METHODE  

 

 

2.1 Inleiding  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de eDNA-voedselwebanalyse is en hoe deze techniek zich tot 

andere technieken verhoudt (2.2), welke locaties zijn onderzocht (2.3) en welke werkstappen zijn doorlopen 

van het nemen van de samples tot het uiteindelijke resultaat (2.4 t/m 2.9). afbeelding 2.1 geeft een overzicht 

van dit proces. 

 

De werkstappen bestaan grofweg uit de bemonstering van eDNA (2.4), de analyse van eDNA-samples 

bestaande uit DNA-extractie, PCR ten behoeve van metabarcoding, library voorbereiding en Next Generation 

Sequencing, bio-informatica en qPCR (2.5), controle en nabewerking van gegevens en de ontsluiting van 

gegevens in een database (2.6), en datavisualisatie (2.7) en verder het voorbewerken van gegevens uit 

conventionele bemonsteringen (2.8) en verkenning van statistische technieken (2.9). 

 

In de verschillende paragrafen wordt een toelichting gegeven op gebruikte technische termen als qPCR, 

metabarcoding en sequencing. 

 

 

Afbeelding 2.1 Schematische weergave van de eDNA-voedselwebanalyse 
 

 
 

 

2.2 eDNA-voedselwebanalyse 

 

De eDNA-voedselwebanalyse is een nieuwe methode, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande op 

eDNA gebaseerde technieken, maar ook nieuwe technieken zijn ontwikkeld. De eDNA-voedselwebanalyse 

onderscheidt zich ten opzichte van bestaande DNA-toepassingen doordat het 1) niet focust op één soort of 
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soortgroep maar op een zo groot mogelijk deel van het voedselweb en 2) soorten of soortgroepen kwalitatief én 

(semi)kwantitatief in beeld worden gebracht in tegenstelling tot vrijwel alle andere eDNA toepassingen, waarbij 

soorten alleen kwalitatief in beeld worden gebracht (aan- of afwezig). Het primaire doel van de eDNA-

voedselwebanalyse is het verkrijgen van een ‘vingerafdruk’ van de ecologische toestand en voedselwebprocessen.  

 

In de onderstaande alinea’s worden de keuzes toegelicht die zijn gemaakt bij het kiezen van de methode.  

 

Zoveel mogelijk (relevant) DNA of eDNA (zie kader) verzamelen tegen zo min mogelijk inspanning en 

kosten 

We proberen zoveel mogelijk informatie uit een watersample te halen. Concreet betekent dit dat gefocust 

wordt op de detectie van het DNA van eukaryoten en bacteriën in een watersample, omdat verwacht wordt 

dat deze groepen veel informatie bevatten over relevante voedselwebprocessen en omdat dit DNA 

eenvoudig kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen is. Hieronder vallen bijvoorbeeld de functionele 

groepen algen, zoöplankton, vissen, schelpdieren, blauwalgen, overige bacteriën en schimmels. De groepen 

waterplanten en macrofauna worden niet (primair) in deze studie meegenomen. De reden hiervoor is dat van 

deze soortgroepen met de gebruikte techniek te weinig DNA kan worden gedetecteerd om een betrouwbaar 

resultaat te genereren. 

 

Zoveel mogelijk (relevant) DNA identificeren 

We proberen zoveel mogelijk informatie uit een watersample te 

genereren. Een liter oppervlaktewater bevat zeer veel DNA. Elk stukje 

DNA is afkomstig van een bepaald organisme. Eerst is getracht het DNA 

tot op soortniveau te identificeren (zoals bij vrijwel iedere andere 

toepassing), maar als dit niet lukte is het DNA tot op een hoger 

taxonomisch niveau geïdentificeerd. Hiervoor wordt uitgegaan van de 

fylogenetische stamboom (zie afbeelding 2.2). In veel gevallen kan het 

DNA op een alternatief taxonomisch niveau worden geïdentificeerd als 

het niet op soortniveau lukt. Een identificatie op bijvoorbeeld klasse-

niveau kan helpen om een beter beeld te krijgen van de ecologische 

toestand zonder dat de specifieke soort bekend is. Ten slotte is ook 

gebruik gemaakt van het niet-geïdentificeerd DNA (OTU’s die niet tot 

een soortgroep te herleiden zijn; zie kader). In dat geval is in het geheel 

niet bekend om welk soortgroep het gaat. Dit ongedefinieerde DNA kan 

alsnog waardevolle informatie opleveren.  

Zo kunnen (mogelijk) bijvoorbeeld wiskundige patronen (‘fingerprints’) 

worden blootgelegd in het DNA die meer vertellen over het voedselweb. 

 

Zoveel mogelijk (relevant) DNA kwalitatief en kwantitatief duiden 

Hiervoor is een nieuwe universele primer ontwikkeld en zijn twee 

veelgebruikte analysetechnieken gecombineerd, te weten 

metabarcoding en qPCR (zie kader). Hiermee wordt niet alleen iets 

gezegd over de aan- of afwezigheid van soorten, maar ook over 

abundantie. Dit geeft een veel beter beeld van de samenstelling van het 

voedselweb dan alleen een soortenlijst.  

  

DNA en eDNA 

Alle organismen bevatten DNA. Hierin is de erfelijke informatie opgeslagen. Het DNA verschilt van soort tot 

soort. Dit maakt het mogelijk om een soort te herkennen op basis van zijn unieke DNA-code. In het milieu is 

DNA aanwezig van duizenden organismen. De totale hoeveelheid DNA aangetroffen in het milieu noemen 

we in deze studie environmental DNA (eDNA). Enerzijds is dit eDNA afkomstig van organismen die cellen of 

mitochondriën met daarin DNA afgeven aan het milieu (zoals vissen). Anderzijds betreft het DNA afkomstig 

van organismen die als geheel in het milieu aanwezig zijn (zoals bacteriën, algen en zoöplankton). Het eDNA 

kan uit het milieu geëxtraheerd en geanalyseerd worden. Op deze manier kan in het water DNA van 

organismen gedetecteerd worden zonder dat het betreffende organisme zelf waargenomen hoeft te worden. 

Afbeelding 2.2 Taxonomische stamboom 
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De aanwezigheid en hoeveelheid van eDNA van een soort geeft een indicatie voor de aanwezigheid en 

dominantie van de betreffende soort of soortgroep in het watersysteem. 

 

OTU’s en niet-geïdentificeerd DNA 

Bij de DNA-analyses maken we gebruik van het begrip OTU. OTU staat voor Operational Taxonomic Unit. 

Een OTU is een unieke DNA-sequentie die we detecteren tijdens de analyses. Soms heeft een soort een 

unieke OTU. Echter komt het ook vaak voor dat nauw verwante soorten een identieke OTU hebben. Een OTU 

staat in dergelijk geval niet voor een unieke soort, maar voor een groepje nauw verwante soorten. Bij een 

complete referentiedatabase weten we voor een OTU van welke soort(en) deze afkomstig is. In veel gevallen 

is de referentiedatabase niet compleet. We kunnen dan een OTU niet koppelen aan een soort, maar wel aan 

een familie, orde of ander hoger taxonomisch niveau. 

 

Primers  

Voor het vermeerderen van specifieke delen van het DNA wordt gebruik gemaakt van primers. Met primers 

kunnen DNA-fragmenten worden geïsoleerd. Er zijn veel verschillende primers in omloop, waarvan een deel 

gepatenteerd is. Deze primers verschillen van zeer gedetailleerd (voor het in kaart brengen van één of enkele 

soorten) tot algemeen (voor het in kaart brengen van al het DNA). Er kan dus zowel in de ‘diepte’ als in de 

‘breedte’ naar het leven onder water gekeken worden. In dit project kijken we in de (maximale) breedte. 

Specifiek voor dit project is door Datura daarom een universele primer ontwikkeld. Deze universele primer is 

uniek en richt zich op de detectie van eukaryoten, bacteriën en archaea tezamen. Deze primer is uitermate 

geschikt om een overzicht te krijgen van dominant aanwezige soortgroepen en hun onderlinge 

verhoudingen. Naast deze primer zijn nog andere primers toegepast, zie paragraaf 2.5.  

 

qPCR en metabarcoding 

Voor een kwalitatieve en kwantitatieve duiding zijn twee veelgebruikte DNA technieken gecombineerd, te 

weten qPCR en metabarcoding. Met quantitative PCR, ofwel qPCR, wordt de totale hoeveelheid DNA (en dus 

ook de concentratie, als het aantal DNA-moleculen per liter) in een sample bepaald. Met metabarcoding 

wordt met behulp van universele primers het DNA van een soortgroep (bijvoorbeeld bacteriën, eukaryoten 

of vissen) vermeerderd. Door de DNA-codes uit te lezen en deze vervolgens te vergelijken met een 

referentiedatabase kan een soortenlijst worden gegenereerd. De hoeveelheid reads die uitgelezen wordt van 

elke soortgroep geeft de relatieve abundantie weer van die soortgroep. Door de combinatie van beide 

methoden (qPCR en metabarcoding) kan van elke soortgroep de hoeveelheid DNA worden bepaald. 

 

 

2.3 Bemonsteringstrategie 

 

De bemonsteringstrategie is in samenspraak met de zeven projectpartners bepaald. In afbeelding 2.3 zijn de 

bemonsteringslocaties, meetperiode en meetfrequentie voor de watersamples weergegeven. In het 

beheergebied van Waternet zijn op de locaties in de Molenpolder en Spiegelplas naast watersamples ook 

sedimentsamples genomen. In de Spiegelplas en Stichtse Ankeveense plassen zijn in aanvulling op de 

watersamples epifytensamples genomen (zie tabel 2.2). De bemonstering is zoveel mogelijk afgestemd op 

de reguliere fysisch-chemische bemonstering en visstandbemonstering. 

 

Voor de projectpartners was het onder andere vanuit financieringsoogpunt belangrijk dat de locaties 

aansloten bij lopende of geplande onderzoeken. Om deze reden is gekozen voor een pragmatische aanpak. 

Het resultaat hiervan is dat in deze studie een grote variëteit aan watersystemen is onderzocht, zoals laag- 

en hoogbelaste plassen, (zure) vennen, poldersloten en kreekrestanten. Verder verschilden de tijdstippen van 

bemonstering en frequentie.  
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Afbeelding 2.3 Bemonsteringslocaties en -momenten voor de watersamples 

 
 

 

Tabel 2.1 Per waterbeheerder per locatie is aangegeven of het sample midden op het water of langs de over is bemonsterd 
 

Waterbeheerder Locaties Oever/Midden 

Brabantse Delta alle locaties oever 

Delfland Wilhelminapark, zwemplas kant oever 

 overige locaties midden 

HHNK alle locaties midden 

Hunze en Aa’s alle locaties midden 

Waternet Spiegeplas SBP132 oever 

 overige locaties midden 

WDOD alle locaties midden 

Wetterskip betrof één locatie midden 
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Tabel 2.2 Bemonsteringslocaties en -momenten voor de sediment- en epifytensamples 
 

 Meetlocatie Meetpunt Datum 

Sediment Molenpolder PMW347, PMW338, 

PMW343, PMW339 

07 juni 2017 en 22 augustus 2017 

Epifyten & sediment Spiegelplas SBP132 02 mei 2017, 23 mei 2017, 13 juni 2017,  

11 juli 2017, 16 augustus 2017, 29 augustus 2017 

Epifyten Stichtse Ankeveense 

plassen 

SAP167 en SAP194 02 mei 2017, 11 juli 2017, 16 augustus 2017 

 

 

2.4 Bemonstering eDNA-samples 

 

De bemonstering van de eDNA-samples is uitgevoerd door Datura, in afstemming met de waterlaboratoria. 

Er zijn water-, sediment-, en epifytensamples genomen. 

 

Watersamples 

Elk watersample bestaat uit meerdere subsamples (28 van elk 35 ml) die langs een traject van 50-100 meter 

zijn verzameld. Vanaf de kant (oever in tabel 2.1) of met een boot op het midden van het water (midden in 

tabel 2.1) zijn de subsamples in een plastic zak (2 liter) geschept. Vanuit de boot is er voor de boot uit 

gemonsterd om besmetting vanaf de boot zoveel mogelijk uit te sluiten. Bij het verzamelen van eDNA-

samples zijn alle voorzorgmaatregelen genomen om contaminatie van de samples met eDNA van andere 

locaties te voorkomen. Zo is er op iedere locatie met nieuwe wegwerp-DNA-steriele-materialen gewerkt. 

 

Alle samples zijn in het veld gefiltreerd met een polyethersulfone filter met een poriegrootte van 0,22 µm. 

Het eDNA (gehele organismen, cellen en mitochondriën) blijft bij deze filtratie achter op het filter.  

Per sample is circa één liter water in het veld gefiltreerd. In een aantal gevallen raakte het filter eerder 

verstopt, waardoor het niet mogelijk was om één liter water te filteren. Het gefiltreerde volume is goed 

geadministreerd, zodat hiervoor gecorrigeerd kon worden. Direct na de monstername zijn de filters voorzien 

van een conserveringsbuffer (CTAB) om de afbraak van eDNA te stoppen. De samples zijn getransporteerd 

naar het laboratorium van Datura. 

 

Sedimentsamples 

De sedimentsamples zijn verzameld met een Van Veen bodemhapper (volume: 2 liter). Per sample zijn vijf 

subsamples verzameld. De subsamples zijn gemengd in een gesteriliseerde emmer, waarna 50 ml is 

opgeslagen in een falcon tube. De samples zijn getransporteerd naar het laboratorium van Datura en bij 

aankomst ingevroren op -20 graden Celsius.  

 

Epifytensamples 

De epifytenmonsters zijn verzameld door met een scheermesje epifyten van een rietstengel af te schrapen. 

Het verzamelden materiaal is direct in het veld geconserveerd in CTAB-buffer. 

 

 

2.5 Analyse eDNA-samples 

 

De eDNA-analyses zijn door Datura in een speciaal voor eDNA ingericht lab uitgevoerd. Dit is noodzakelijk 

omdat bij het werken met dergelijk kleine hoeveelheden DNA de kans op besmetting van de samples groot 

is. Om te controleren of er besmetting heeft plaatsgevonden, zijn in de analyses negatieve-extractie-

controles en PCR-blanco’s meegenomen. Deze controles laten samen zien dat de analyses goed zijn 

verlopen.  

 

DNA-extractie 

Het DNA uit de gefilterde water- en epifytensamples is geëxtraheerd door middel van een phenol-

chloroform-DNA-extractie. Gedurende de extractie lost het filter op, waardoor al het DNA vrijkomt.  

De sedimentmonsters zijn geëxtraheerd door middel van de ‘DNeasy PowerSoil Kit’ van Qiagen.  
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Storende stoffen zoals humuszuren kunnen de detectie van het eDNA remmen of belemmeren, wat kan 

leiden tot een valsnegatief resultaat. Gedurende de hierboven beschreven DNA-extracties zijn deze 

‘inhiberende’ stoffen zo veel mogelijk verwijderd. 

 

PCR ten behoeve van metabarcoding 

Om het eDNA te kunnen sequencen (d.w.z. de unieke basevolgorde te kunnen bepalen) worden specifieke 

delen van het DNA vermeerderd door middel van een PCR (polymerase chain reaction). Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van primers die aan het DNA hechten. Door twee primers te gebruiken kan een specifiek 

fragment tussen de primers worden vermeerderd en in een later stadium worden afgelezen (‘NGS 

sequencing’). Door middel van gel-elektroforese is gecontroleerd of de PCR’s succesvol uitgevoerd zijn. 

 

De mate van specificiteit wordt bepaald de primersets die gedurende de PCR zijn gebruikt. Wil je 

bijvoorbeeld alleen naar bacteriën kijken dan dien je primers te gebruiken die DNA-fragmenten 

vermeerderen die uniek zijn voor bacteriën. In deze studie zijn vijf verschillende primersets gebruikt, die zich 

richten op een kort DNA-fragment op het 12S-, 16S- en/of 18S-gen:  

- eukaryoten primer, (18S); 

- bacteriën primer (16S); 

- universele primer gericht op alle organismen: bacteriën, archaea en eukaryoten (16S/18S); 

- vissen (12S); 

- vissen (16S). 

 

Aan de hand van deze primers kan er zowel ‘in de diepte als in de breedte gekeken worden’. De door Datura 

ontwikkelde universele primer is uniek. Deze primer richt zich op de detectie van eukaryoten, bacteriën en 

archaea tezamen. Deze primer is uitermate geschikt om een overzicht te krijgen van dominant aanwezige 

soortgroepen en hun onderlinge verhoudingen.  

 

Van sommige soortgroepen zijn uitsluitend lage concentraties eDNA als sporen in de watersamples 

aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn vissen, macrofauna en waterplanten. Bij toepassing van de universele 

primers verdwijnt het eDNA van deze soortgroepen tegen de achtergrond van de veel hogere concentraties 

eDNA van algen en bacteriën, die in hun geheel in het sample aanwezig zijn. Dit geldt ook voor lage 

concentraties eDNA van soorten zoals zwemmersjeuk en E. coli. Omdat vissen een essentiële rol spelen in 

het functioneren van aquatische systemen kiezen we ervoor om voor vissen aparte primers te gebruiken. 

Technisch is het goed mogelijk om ook voor andere soortgroepen specifieke primers te gebruiken. Er kan 

dus maatwerk worden geleverd door primers voor specifieke groepen toe te voegen aan de eDNA-

voedselwebanalyse. 

 

De epifyten- en sedimentanalyses zijn geanalyseerd met de eukaryoten- en universele primers. Hiervoor is 

gekozen omdat de meerwaarde van de bacterieprimers ten opzichte van de universele primers in deze 

samples te gering geacht werd. Aanvullend onderzoek is nodig om na te gaan of deze aanname juist is. 

 

Library voorbereiding & Next Generation Sequencing 

Het vermeerderde DNA moet worden voorbereid voordat het uitgelezen (gesequencet) kan worden. Eerst 

worden unieke indexes (korte stukjes DNA) aan de vermeerderde DNA-moleculen toegevoegd, zodat de 

samples in het vervolg geïdentificeerd kunnen worden. De samples worden vervolgens samengevoegd in 

een DNA-library en gezuiverd. Bij deze zuivering worden restanten en artefacten van primers en stoffen die 

kunnen interfereren met het sequentie-proces verwijderd. De concentratie van de DNA-library wordt 

vastgesteld door middel van een qPCR-analyse. De kwaliteit wordt vastgesteld door middel van een bio-

analyzer analyse. De DNA-library wordt vervolgens gesequencet door middel van ‘Illumina Hiseq 

Sequencing’. Hiermee worden miljarden DNA-sequenties (‘reads’) gegenereerd. Geprobeerd is om per 

analyse, per primer, minimaal 150.000 reads te verkrijgen. De analyse is herhaald indien er minder dan 

150.000 reads gegenereerd zijn.  

 

Bio-informatica 

De ruwe databestanden zijn geanalyseerd met behulp van het open source softwarepakket Obitools.  

Dit resulteert uiteindelijk in een tabel waarin voor elk sample aangegeven is hoeveel reads er van elke OTU 

gedetecteerd zijn.  
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NB! Er is zeer veel rekenkracht nodig voor het verwerken van de sequencing data. Om deze reden is een 

workstation gebruikt die beschikt over twee six-core processoren met hyper-threading en 48 Gb RAM-

geheugen. 

 

In de verdere data-opwerking zijn de volgende programma’s gebruikt:  

1 Illuminapairedend hiermee zijn ‘forward en reverse reads’ van hetzelfde DNA-molecuul samengevoegd 

tot één consensus-sequentie; 

2 Obigrep sequenties waarvan de forward en reverse reads niet samengevoegd konden worden, zijn 

verwijderd; 

3 NGSfilter hiermee zijn de gebruikte primers en de indexen geïndexeerd en toegewezen aan het 

corresponderende sample; 

4 Obisplit met deze stap worden de reads van de verschillende samples van elkaar gescheiden. Elk sample 

wordt weggeschreven naar een eigen tekstbestand; 

5 Obiuniq om de dataset, die nu nog uit miljoenen reads bestaat, hanteerbaarder te maken, zijn alle gelijke 

sequenties geclusterd; 

6 Obigrep & Obiclean algoritmes zijn gebruikt om zoveel mogelijk sequencing- en/of PCR-fouten te 

verwijderen. Sequenties die bijvoorbeeld binnen een sample minder dan tien keer voorkomen, of korter 

zijn dan 40 baseparen zijn verwijderd; 

7 Sumaclust in deze stap worden de OTU’s vastgesteld voor de bacteriën, eukaryoten en universele 

primers. Voor vissen is van elke sequentie precies bekend van welke soort deze afkomstig is. De 

clustering op OTU’s vindt op de volgende manier plaats: alle sequenties die 5 % of minder afwijken van 

een andere sequentie die vaker voorkomt, worden tot de vaker voorkomende sequentie gerekend. Kleine 

genetische variaties binnen de soort worden zodoende tot dezelfde OTU gerekend. Door de clustering 

kan het echter voorkomen dat genetisch verwante soorten ‘onterecht’ tot dezelfde OTU gerekend 

worden; 

8 Obitag de obitag-tool wordt gebruikt om de sequenties te matchen met de referentiedatabase. De 

referentiedatabase voor bacteriën, eukaryoten en archaea is opgebouwd op basis van de openbaar 

toegankelijke referentiedatabases ‘SILVA’ en ‘Greengenes’. Deze referentiedatabase is opgebouwd met 

behulp van het programma ‘ecoPCR’. De database voor vissen is door ons zelf opgebouwd en bevat 

uitsluitend gevalideerde sequenties; we weten dus zeker dat de identificatie van de sequenties in deze 

referentiedatabase klopt en dat deze volledig is. Alle in Nederland voorkomende zoetwatervissen (met 

uitzondering van elft en Donaubrasem) zijn hierin opgenomen. Deze database is opgebouwd uit 

referentie-materiaal dat verzameld is door Datura, aangevuld met sequenties afkomstig van onder 

andere vouchers uit museumcollecties. Sequenties die minder dan 98 % overeenkomen met de 

gevalideerde referentiedatabase zijn gematched met referentiesequenties die afkomstig zijn van NCBI 

Genbank. Zodoende kunnen ook onverwachte soorten gedetecteerd worden, (bijvoorbeeld een 

onbekende exoot waarvan de referentie beschikbaar is op NCBI Genbank); 

9 Obitab tenslotte worden de resultaten geëxporteerd naar een csv-file. Deze file vormt de basis voor de 

dataverwerking (zie paragraaf 2.6). 

 

NB! In de vervolgfases van het project zullen de referentiedatabases verder worden aangevuld, waardoor het 

aandeel ‘onbekend’ DNA steeds kleiner zal worden. Dit betekent dat in de loop van de tijd de resultaten uit 

fase 2a preciezer geduid kunnen worden. 

 

qPCR 

Quantative PCR’s (qPCR) zijn uitgevoerd om de absolutie hoeveelheid eDNA van een bepaalde doelgroep 

vast te stellen. De qPCR’s zijn uitgevoerd met behulp van dezelfde primers die gebruikt zijn in de 

metabarcoding-analyse, namelijk: 

- eukaryoten primer (18S); 

- bacteriën primer (16S); 

- universele primer gericht op alle organismen: bacteriën, archaea en eukaryoten (16S/18S). 

 

Voor de vissenprimers zijn geen qPCR’s uitgevoerd, omdat het zeer moeilijk is om betrouwbaar de eDNA-

concentratie van vissen vast te stellen Dit komt doordat de eDNA-concentratie van vissen zeer laag is 

doordat het sporen van vissen betreft. Bij lage concentraties eDNA ontstaan er afwijkingen in concentratie-

metingen, waardoor deze concentraties zich onder de limiet van kwantificatie bevinden. Daardoor is het met 
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de huidige generatie qPCR-methodieken niet mogelijk om een betrouwbare concentratiemeting van vissen-

eDNA te maken. In de toekomst is dit zeer waarschijnlijk wel mogelijk. Datura doet hiervoor momenteel 

proeven met digital droplet PCR. 

 

De qPCR betreft een enzymatische reactie waarbij DNA geamplificeerd (vermeerderd) wordt onder invloed 

van verhoogde temperatuur. In elke temperatuurcyclus wordt de hoeveelheid DNA verdubbeld. De 

hoeveelheid DNA neemt bij qPCR dus exponentieel toe. De hoeveelheid DNA dat geamplificeerd is wordt 

gemeten door een fluorescerende kleurstof toe te voegen dat aan het DNA hecht. Het fluorescentiesignaal 

wordt gedetecteerd met behulp van een qPCR-platform (CFX96 TouchTM van Bio-Rad). Hoe meer eDNA er 

oorspronkelijk aanwezig was in een monster, hoe minder temperatuurcycli er nodig zijn om de hoeveelheid 

DNA een bepaalde drempelwaarde te laten passeren. Door naast de eDNA-samples met onbekende DNA-

concentraties, ook ‘standaard’ DNA-samples mee te analyseren waarvan de DNA-concentratie bekend is, kan 

berekend worden hoeveel DNA-moleculen er in de samples aanwezig zijn. 

 

 

2.6 Data-filtering en database-opbouw 

 

De CSV-databestanden die uit de metabarcoding pipeline komen, bevatten nog fouten. Het betreft 

bijvoorbeeld dubbellingen of sequencing-fouten.  

 

Om de fouten er zo goed mogelijk uit te halen is een bewerking en filtering toegepast. Deze voorbewerking 

is in deze studie ontworpen, maar zal in een vervolgfase nog geoptimaliseerd moeten worden. Voor de data 

van de universele, eukaryoten en bacteriën primersets is een andere filtering en voorbewerking toegepast 

dan voor de vissendata van de 12S en 16S primers. Tenslotte is op basis van de data van eukaryoten, 

bacteriën en universal-set een subset met functionele groepen ontworpen.  

 

Universal, eukaryoten en bacteriën  

Hieronder volgt een opsomming van de bewerkings- en filteringsstappen van de database met de resultaten 

van de universele, eukaryoten- en bacteriënprimersets.  

1 samenvoegen dubbele locatiecodes/samples: 

in het geval dat een locatiecode/sample twee of meer keren in de dataset voorkwam, zijn de aantallen 

van de DNA-fragmenten gemiddeld; 

2 toewijzing OTU aan soort: 

indien er van één soort meerdere verschillende OTU’s (unieke DNA-fragmenten) zijn gedetecteerd, zijn 

de DNA-fragmenten per soort gesommeerd. Bijlage I bevat is een technische toelichting gegeven op de 

kwaliteit van de toewijzing van OTU’s aan soorten of soortgroepen; 

3 verwijdering op basis van de overeenkomst met de match in de referentiedatabase: 

indien een OTU onvoldoende overeenkwam met de referentiedatabase is deze verwijderd. Voor de 

eukaryoten- en de bacteriën-primerassay zijn alle sequenties die voor minder dan 90 % overeenkomen 

met een sequentie van een soort in de referentiedatabase verwijderd. Voor de universele primerassay is 

een drempelwaarde van 85 % gehanteerd. Voor vissen is hiervoor een drempelwaarde van 98 % 

gehanteerd, omdat de referentiedatabase van vissen vrijwel compleet is. Uitsluitend kleine genetische 

variaties zijn niet vertegenwoordigd in de referentiedatabase. Sequenties onder de genoemde 

drempelwaardes betreffen hoogstwaarschijnlijk sequencing-fouten;  

4 verwijdering na controle van de drempelwaarde van het aantal reads: 

indien een sample minder dan 20.000 reads (DNA-fragmenten) bevat is het sample buiten beschouwing 

gelaten. Deze grens is nu nog arbitrair getrokken op basis van expertkennis. In bijlage II is een eerste 

verkenning voor een grenswaarde op basis van ‘rarefactioncurves’ gegeven. We vermoeden dat er 

tenminste bij minder dan 20.000 reads er iets mis is gegaan in het opwerkings- en verwerkingsproces. In 

deze gevallen kunnen de samples een verkeerd beeld geven van de verhoudingen van de voorkomende 

soorten.  

 

In tabel 2.3 is een overzicht gegeven van het aantal verschillende en verwijderde DNA-fragmenten (OTU’s) in 

de dataset.  
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Tabel 2.3 Aantal verschillende OTU’s in de universele, bacteriën en eukaryoten dataset 
 

Dataset Universeel Bacteriën Eukaryoten 

totaal aantal OTU’s 52.376 28.260 27.885 

aantal OTU’s door toepassing drempelwaarde 5.948 460 195 

aantal OTU’s door onvoldoende match met referentiedatabase 32.741 13.475 18.350 

 

 

De gefilterde data met de hoeveelheid reads per OTU van de verschillende primersets zijn vervolgens 

samengevoegd. Indien er in één of meerdere sets geen of onvoldoende DNA-fragmenten aanwezig waren, 

kon er geen samenvoeging worden uitgevoerd. Dit betreft met name data van de sediment- en/of epifyten- 

samples. Dit was op voorhand al ingeschat, aangezien deze bemonstering een eerste pilot betrof.  

De losstaande datasets van een bepaalde primer met voldoende gedetecteerde DNA-fragmenten kon echter 

nog wel losstaand worden geanalyseerd. De gecombineerde en losstaande datasets zijn ontsloten in een 

database. Hierin zijn ook de qPCR-resultaten (kwantitatieve gegevens) per sample gecombineerd.  

In totaal waren er van 88 samples (van de in totaal 108) in alle drie de primerdatasets voldoende DNA-

fragmenten aanwezig. In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de twintig samples met primers die zijn 

verwijderd. Het gaat om 7 % van de totale hoeveelheid watersample/primercombinaties en met name om de 

casus Cruijslandse Kreken (n=6), Stad van de Zon (n=4) en Sneekermeer (n=3). In elf van de twintig 

verwijderde samples betrof het sediment- en epifytensamples. Tabel 2.5 geeft per compartiment per 

primerset het totaal aantal samples alsmede het aantal samples met voldoende DNA-fragmenten weer. 

 

 

Tabel 2.4  Samples met primers waarbij onvoldoende DNA-fragmenten zijn gedetecteerd. Het aantal gedetecteerde fragmenten 

voor een valide sample moet minimaal 20.000 zijn, het aantal dat het sample daadwerkelijk heeft is in de kolommen 

weergegeven 
 

Sample Waterschap Locatie Universeel Bacteriën Eukaryoten 

2.813 Brabantse Delta de Cruijslandse Kreken 390111 0* 0  

2.819 Brabantse Delta de Cruijslandse Kreken 390110 167   

2.829 Brabantse Delta de Cruijslandse Kreken 390105  0  

2.832 Brabantse Delta de Cruijslandse Kreken 390101 0* 1466  

2.978 Delfland Delftse Hout 0* 64  

2.818 HHNK 

STHW25 Heerhugowaard,  

stad van de zon, diepe plas 0* 0  

2.830 HHNK 

STHW30 Heerhugowaard,  

stad van de zon, inlaatpunt 0* 74  

2.824 Wetterskip Sneekermeer midden 510 29 186 

2.817 Waternet Spiegelplas SBP132  24  

6.116 Waternet-sediment Molenpolder PMW338 (1)  niet van toepassing 807 

6.118 Waternet-sediment Spiegelplas SBP132 0* niet van toepassing  

6.135 Waternet-sediment Spiegelplas SBP132  niet van toepassing 0* 

6.142 Waternet-sediment Molenpolder PMW338 (1)  niet van toepassing 56 

6.130 Waternet-sediment Molenpolder PMW339 (2)  niet van toepassing 32 

6.119 Waternet-sediment Molenpolder PMW343 (3) 0* niet van toepassing  

7.051 Waternet-vegetatie Spiegelplas SBP132 31 niet van toepassing 30 

7.056 Waternet-vegetatie Spiegelplas SBP132  niet van toepassing 130 
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Sample Waterschap Locatie Universeel Bacteriën Eukaryoten 

7.059 Waternet-vegetatie Stichtse Ankeveense plassen 

SAP167 

42 niet van toepassing  

7.050 Waternet-vegetatie Stichtse Ankeveense plassen 

SAP194 

360 niet van toepassing 509 

7.055 Waternet-vegetatie Stichtse Ankeveense plassen 

SAP194 

29 niet van toepassing  

*  Resultaten van deze analyses komen in deze fase van de studie niet meer beschikbaar. 

 

 

Tabel 2.5  Aantal samples per compartiment. De drie rechtse kolommen geven per primerset het aantal samples met voldoende 

reads weer. Tussen haakjes is het aantal samples weergegeven dat door een te laag aantal reads in dit onderzoek verder 

niet geanalyseerd is 
 

Compartiment Totaal Universal primer Bacteriënprimerset Eukaryotenprimerset 

water 83 76 (-7) 75 (-8) 82 (-1) 

sediment 14 12 (-2) n.v.t. 10 (-4) 

epifyten 11 7 (-4) n.v.t. 8 (-3) 

 

 

Vissen 

Om de vispopulatie (diversiteit en verdeling) in beeld te brengen zijn de watersamples gesequencet met 

twee verschillende primers (12S en 16S) die specifiek zijn ontwikkeld om vissoorten te onderscheiden. Beide 

primers hebben een ander onderscheidend vermogen (zie kader) waardoor complementaire inzet gewenst 

is. In deze studie is een voorbewerkings- en filteringsproces ontworpen. Hieronder zijn de stappen en de 

motivatie weergegeven. 

 

Specifieke visprimers (12S en 16S) 

Zowel het 12S- als het 16S-gen bevinden zich op het mitochondriaal DNA. Deze regio’s zijn zeer geschikt 

voor het ontwerp van vis-specifieke primers. Door de combinatie van beide primers kunnen alle vissoorten 

gedetecteerd worden. Soorten waarvan slechts lage concentraties eDNA in het water aanwezig zijn, kunnen 

echter door toevalsprocessen gemist worden. Door naar twee genen te kijken wordt de detectiekans 

vergroot. Een enkele soort kan slechts op basis van één van de twee primers tot op soort geïdentificeerd 

worden. In de bemonsterde wateren speelt dit alleen voor het onderscheid tussen snoekbaars en baars. Deze 

twee soorten kunnen alleen op basis van het 16S-gen onderscheiden worden. 

 

1 verwijdering na check drempelwaarde aantal reads: 

Indien een sample in één van beide primers minder dan 20.000 reads bevat is het sample buiten 

beschouwing gelaten. Deze grens is nu nog arbitrair getrokken. We vermoedden dat bij minder dan 

20.000 reads er iets mis is gegaan in het opwerkings- en verwerkingsproces. In deze gevallen kunnen de 

samples een verkeerd beeld geven van de verhoudingen van de voorkomende soorten. In tabel 2.6 is 

een overzicht gegeven van de verwijderde samples en het aantal reads in de vissendataset; 

 

 

Tabel 2.6 Verwijderde samples vanwege onvoldoende reads in een van beide primers 
 

Sample.id Waterschap Locatie Aantal reads in 12S Aantal reads in 16S 

2.436 Hunze en Aas 4.414 (De Groenlanden) 1.142.887 53 

2.513 Hunze en Aas 3.405 (Plan-Zuid Oude Pekela) 887.570 15.662 

2.828 Brabantse Delta De Cruijslandse Kreken 310105 224.450 1.125 

2.978 Delfland Delftse Hout 62 98 
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2 opsplitsing van de soorten Perca fluviatilis (baars) en Sander lucioperca (snoekbaars) 12S-dataset: 

In de 12S-dataset worden baars en snoekbaars niet onderscheiden. De soorten zijn in de 12S-set 

opgesplitst op basis van onderlinge verhoudingen van de 16S-set; 

3 ruisonderdrukking van soorten op basis van kentallen: 

Kleine contaminaties of afwijkingen in het DNA kunnen leiden tot vals positieve waarnemingen van 

soorten. Daarom is een correcte ruisonderdrukking van belang. In deze studie zijn soorten buiten 

beschouwing gelaten indien: 1) de soort met primer 16S in geen enkel sample is aangetroffen, of 2) de 

soort in beide primers niet in meer dan één sample is aangetroffen. De verwijderde vissoorten betreffen 

veelal soorten die niet binnen de context van de onderzochte watersystemen zijn te verklaren. De 

soorten grote modderkruiper, Pontische stroomgrondel en Europese meerval zouden in de praktijk wel 

voor kunnen komen en zijn wellicht onterecht verwijderd;1 

4 ruisonderdrukking van soorten bij vermoeden van contaminatie: 

De soort Pomatoschistus microps (brakwatergrondel) is daarom uit de dataset verwijderd. Het frequente 

voorkomen van reads in de controles en in diverse samples doet vermoeden dat er een contaminatie 

tijdens het laboratoriumproces heeft opgetreden; 

5 ruisonderdrukking van alver: 

De sequentie in de 12S-primer bij Alburnus alburnus (alver) verschilt één nucleotide van de sequenties 

van Scardinius erythrophthalmus (ruisvoorn) en van Rutilus (blankvoorn). Omdat er soms fouten optreden 

bij het sequencen van ruisvoorn en blankvoorn, kan dit leiden tot foutieve detecties van alver. In de 

samples waar met de 16S-primer nagenoeg geen alver is gedetecteerd (< 1:3.000 van het totaal aantal 

reads van het sample) wordt het aantal reads van alver in de 12S-dataset op nul gezet; 

6 combineren van waarnemingen van beide datasets: 

Van beide datasets wordt per soort en sample het gemiddelde van de aantallen reads genomen. Bij 

soorten die in de dataset 12S in het geheel niet zijn waargenomen, wordt het relatief aandeel van de 16S 

dataset gebruikt; 

7 ruisonderdrukking voor waarnemingen met weinig reads: 

Om foutieve waarnemingen tegen te gaan is ook hier een ruisonderdrukking toegepast. Als een 

waarneming minder dan 1:3.000 van de reads van het betreffende sample bevat is de waarneming buiten 

beschouwing gelaten. In totaal zijn 364 waarnemingen om deze reden buiten beschouwing gelaten. 

 

Functionele groepen 

De taxonomische indeling volgens de ‘tree of life’ houdt geen rekening met de functie van een bepaalde 

soort binnen het ecosysteem. Daarom is op basis van de dataset met daarin de resultaten van de 

eukaryoten-, bacteriën- en universele primer het aangetroffen DNA onderverdeeld naar functionele groepen. 

Deze indeling bestaat uit soortgroepen eenzelfde functie binnen het ecosysteem vervullen. De functionele 

indeling richt zich niet op slecht één bepaald taxonomisch niveau, omdat ecologisch gezien organismen uit 

verschillende stammen, klassen en dergelijke dezelfde functie kunnen vervullen. In deze studie zijn de 

volgende functionele groepen onderscheiden: groenalgen, diatomeeën, algen overig, zoöplankton, 

tweekleppigen, ciliaten, flagellaten, heterotrofe organismen, schimmels, eukaryoten overig, actinobacteriën, 

blauwalgen, bacteriën overig en archaea. In bijlage III is de functionele groepsverdeling voor de verschillende 

taxonomische niveaus weergegeven. In de groep ‘eukaryoten overig’ vallen de slakken, amfibieën, poliepen, 

sponzen, wormen etc. De groep ‘heterotroof’ overlapt in zekere zin met de groepen flagellaten en ciliaten 

gezien diverse flagellaten en ciliaten ook heterotroof zijn. Onder andere deze groepen worden in fase 2b 

beter gedefinieerd en wordt de indeling van functionele groepen nader verfijnt. In de toekomst zou ook een 

meer gedetailleerde functionele groepindeling gemaakt kunnen worden, zodat er bijvoorbeeld onderscheid 

gemaakt kan worden tussen verschillende bacteriën die een rol spelen in nutriëntencyclussen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Het betrof: Chondrostoma nasus (sneep), Coregonus (houtingachtige), Oncorhynchus mykiss (regenboogforel), Zoarces viviparus 

(puitaal), Dicentrarchus labrax (zeebaars), Limanda limanda (schar), Merlangius merlangus (wijting), Scomber scombrus (makreel), 

Ciliata mustela (vijfdradige meun), Gadus morhua (kabeljauw), Hippoglossus hippoglossus (heilbot), Phoxinus phoxinus (elrits), 

Agonus cataphractus (harnasmannetje), Barbatula barbatula (bermpje), Pollachius pollachius (pollak), Salvelinus fontinalis 

(bronforel), Sardina pilchardus (Europese sardine), Gobius niger (zwarte grondel), Pomatoschistus lozanoi (Lozano's grondel), 

Solea solea (tong), Chelidonichthys cuculus (Engelse poon), Scophthalmus maximus (tarbot), Taurulus bubalis (groene 

zeedonderpad), Misgurnus fossilis (grote modderkruiper), Neogobius fluviatilis (Pontische stroomgrondel), Silurus glanis 

(Europese meerval). 
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Ontsluiting in een database 

Aan de eukaryoten & bacteriën & universal dataset zijn ook de kwantitatieve gegevens (vanuit de qPCR-

analyse) toegevoegd. Alle opgewerkte datasets (eukaryoten & bacteriën & universal, vissen, functionele 

groepen) zijn ontsloten in een gezamenlijke database. 

 

 

2.7 Datavisualisatie  

 

De data is gevisualiseerd met behulp van Python-scripts. Eén van de onderzoeksvragen van deze studie 

betreft de vraag op welke manier de complexe DNA-data het best ontsloten kon worden. In fase 2a van deze 

zijn meerdere manieren beproefd, waarbij de onderstaande visualisatie-methoden het best zijn bevallen: 

- cirkeldiagrammen met meerdere taxonomische niveaus;  

- staafdiagrammen per taxonomische niveaus of per primer. 

 

Om de grafieken leesbaar te houden is er voor gekozen om op elk niveau alleen de twintig dominante 

groepen weer te geven. De overige bekende groepen zijn met de categorie overig weergegeven. Daarnaast 

is een categorie op ‘een ander taxonomisch niveau bekend’ gebruikt. De gebruikte referentiedatabases zijn 

namelijk niet altijd volledig. Bovendien zijn van diverse soortgroepen bepaalde taxonomische niveaus niet 

gedefinieerd. Hierdoor kan het zijn dat op klasse-niveau de naam van de soortgroep wel bekend is, maar op 

familieniveau niet. Van de paar honderd belangrijkste groepen zijn de referentiedatabases handmatig 

aangevuld. In de toekomst zullen de resterende gaten meer en meer opgevuld worden doordat de 

referentiedatabases steeds beter worden en de taxonomie van groepen verder uitgekristalliseerd wordt.  

 

In hoofdstuk 3 worden de beproefde visualisatiemethoden gepresenteerd. De ambitie is om in fase 2b een 

digitaal dataplatform te ontwerpen, waarmee de complexe data toegankelijk ontsloten wordt. Hiermee kan 

al naar gelang de vraag worden ingezoomd op een taxonomisch of functioneel niveau. 

 

 

2.8 Conventionele data 

 

Gebruikte data 

In deze studie is fysisch-chemische monitoringsdata gebruikt om te onderzoeken hoe verklarend de eDNA-

gegevens zijn voor de fysisch-chemische waterkwaliteit en hoe voorspellend de fysisch-chemische 

parameters zijn voor het aangetroffen eDNA. Daarnaast is informatie over de vissamenstelling gebruikt om 

een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de visprimers.  

 

De zeven deelnemende waterbeheerders hebben de beschikbare fysisch-chemische gegevens en 

visstandsgegevens van de in het onderzoek gebruikte meetpunten van 2017 aangeleverd. De fysisch-

chemische data betreft de parameters: chloride, fosfor totaal, stikstof totaal, zuurgraad, temperatuur, 

doorzicht, zuurstof en chlorofyl-a. Alleen voor de casus Cruijslandse kreken (Brabantse Delta) en de casus 

Delftse Hout (Delfland) waren visstandsgegevens van 2017 aanwezig.  

 

Opwerking en controle 

De data is door de waterschappen in verschillende bestandformats aangeleverd. De data zijn opgewerkt, 

gecontroleerd op ‘outliers’ of fouten en samengevoegd in één databestand. In tabel 2.7 is aangegeven 

hoeveel waarden hiermee verwijderd zijn. 

 

Bij de kwaliteitscontrole van de fysisch-chemische data zijn de volgende criteria gebruikt (zie ook tabel 2.8): 

- zitten er niet-numerieke waarden in de data? 

 zo ja, dan is de data eruit gehaald; 

- is er van elke meting een meetpunt bekend? 

 zo niet, dan moeten zijn de metingen eruit gehaald worden; 

- ligt de waarde onder of boven een detectiegrens? 

 zo ja, dan zijn deze waarden verwijderd; 
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- zijn er dubbele regels, waar ook de waarde gelijk is? 

 zo ja, dan zijn deze regels verwijderd; 

- zijn er dubbele regels, maar waar de waarde ongelijk is? 

 zo ja, dan zijn de waarden van deze regels gemiddeld en zijn de dubbele regels vervangen door 

 één regel met de gemiddelde waarde; 

- vallen de waarnemingen binnen logische klassegrenzen? 

 zo nee, dan wordt de waarde verwijdert.  

 

Op de visstandsgegevens heeft geen separate kwaliteitscontrole plaatsgevonden.  

 

 

Tabel 2.7 Gebruikte klassegrenzen voor kwaliteitscontrole 
 

Parameter Ondergrens Bovengrens 

Cl (chloride) 0 600 

ZICHT (doorzicht) 0 4 

Ptot (fosfor totaal) 0 1,5 

Ntot (stikstof totaal) 0 30 

T (temperatuur) -10 35 

pH (zuurgraad) 1 14 

O2 (zuurstof) 0 25 

CHLFa (chlorofyl-a) 0 350 

 

 

Tabel 2.8 Aantal verwijderde rijen en grootte van de dataset na verwijdering 
 

 Aantal verwijderde meetwaarden Grootte dataset na verwijdering 

originele data uit 2017 - 4.275 

niet-numeriek 0 4.275 

locatie onbekend 0 4.275 

buiten detectiegrens 427 3.848 

dubbele rijen inclusief waarde 14 3.834 

dubbele rijen exclusief waarde 267 3.567 

uitschieters 8 3.559 

 

 

2.9 Verkenning statistische technieken 

 

Deze paragraaf gaat kort in op de gebruikte en mogelijke methoden voor data-analyse. Een uitgebreide 

beschrijving is te vinden in Van der Poel (2018).1 

 

Correlaties functionele groepen en fysisch-chemische dataset 

Eén van de onderzoeksvragen betrof welke relaties er zijn tussen de systeemkenmerken (fysisch-chemische 

meetgegevens) en de ecologische toestand (eDNA-gegevens)? Om dit te bepalen is de correlatie tussen 

functionele groepen en fysisch-chemische parameters onderzocht. Hiervoor is de Spearman’s 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Van der Poel, C.D, 2018. The curse of dimensionality of the eDNA dataset: Hoe kan het aantal dimensies worden teruggebracht 

zonder verlies van belangrijke informatie. Afstudeeronderzoek. Witteveen+Bos.  
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rangcorrelatiecoëfficiënt berekend waarmee men de sterkte van de relatie tussen twee variabelen kan 

toetsen. In afbeelding 2.4 is te zien hoe de relaties worden gekwalificeerd aan de hand van de coëfficiënt.1 

Er zijn meerdere type correlatiecoëfficiënten. Het type correlatiecoëfficiënt dat wordt berekend is afhankelijk 

van het type data en het verwachte type relatie tussen de variabelen. In het geval van de data van de 

functionele groepen is het type ‘ratio’, omdat het aantal reads van een functionele groep in een sample 

vooraf is omgezet naar ratio. Aangezien we niet een lineaire relatie verwachten, maar wel een monotone, 

wordt de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt gebruikt. 

 

 

Afbeelding 2.4  Correlatiematrix met de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt berekend tussen elk paar functionele groepen.  

 Berekend over het aandeel (ratio) van deze functionele groep per sample 

 
 

 

Vergelijking met fysisch-chemische data 

Met het oog op de ontwikkeling van een maatlat op basis van eDNA is het interessant om ook te weten hoe 

verklarend de eDNA-gegevens zijn voor de fysisch-chemische waterkwaliteit en hoe voorspellend de fysisch-

chemische parameters zijn voor het aangetroffen eDNA. Het is daarvoor belangrijk dat de fysisch-chemische 

bemonsteringen zoveel mogelijk tegelijk met de eDNA-bemonsteringen worden uitgevoerd. In fase 2a 

waren de datums van beide type bemonsteringen nog niet of beperkt op elkaar afgestemd. Voor de in 

hoofdstuk 3 gepresenteerde correlaties van de eDNA-data met de fysisch-chemische data zijn alleen eDNA-

samples geselecteerd waarbij binnen 24 uur voor of na de monstername ook een fysisch-chemische 

waterkwaliteitsbemonstering is uitgevoerd.  

 

Vergelijking visdataset en eDNA-dataset 

Een andere onderzoeksvraag betrof in welke mate de ecologische toestand (op basis van eDNA-gegevens) 

overeenkomt met de ecologische toestand op basis van conventionele biologische monitoring? Om deze 

vraag te beantwoorden is in dit onderzoek een vergelijking gemaakt van de vissendata voor de casus 

Cruijslandse Kreken (Brabantse Delta) en Delftse Hout (Delfland). Daarnaast is ook gekeken naar de relatie 

tussen chlorofyl-a en de som van de functionele groepen met algen. Dit is besproken in de relatie tussen de 

fysisch-chemische en functionele groepen. Voor de analyse van de vissendata is de Pythonmodule 

‘matplotlib’ gebruikt. Er is op casusniveau een vergelijking gemaakt van de met elke methode (conventioneel 

en eDNA) gedetecteerde vissoorten. (Zie paragraaf 3.2.5 voor de resultaten.) 

 

Verkenning dimensiereductie dataset 

De eDNA-dataset bevat enorm veel informatie op verschillende taxonomische niveaus (dimensies).  

Om verbanden bloot te leggen is het belangrijk om de complexiteit te verlagen en het aantal dimensies te 

reduceren. Het liefst brengt men het aantal dimensies terug naar twee (alleen een x- en een y-as) of drie 

dimensies (een x, y- en z-as). Onderstaand kader gaat in op de verschillende dimensiereductiemethoden. We 

hebben verschillende methoden verkend ten behoeve van fase 2b. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Deze relatie kan zowel positief (als variabele 1 toeneemt, neemt variabele 2 ook toe) als negatief zijn (als variabele 1 toeneemt, 

neemt variabele 2 af en vice versa). Hoe dichter de coëfficiënt bij 1 of -1 ligt, hoe sterker de relatie. Hoe dichter deze bij 0 ligt, 

hoe zwakker de relatie. 
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Afbeelding 2.5 Visualisatie van verschillende dimensies 
 

 
 

 

Dimensiereductiemethoden 

Er zijn meerdere dimensiereductiemethoden. Hiermee kan onderzocht worden welke taxonomische niveaus 

relevant zijn. Deze studie is gebruikt om te verkennen welke dimensiereductiemethoden toegepast kunnen 

worden op de eDNA-dataset. Als start is ervoor gekozen om op de taxonomische niveaus met meer dan 

90 % ontbrekende informatie (dat wil zeggen OTU’s die niet gekoppeld konden worden aan soortgroep) 

handmatig te verwijderen. In tabel 2.9 is aangegeven hoeveel procent er op elk taxonomische niveau 

ontbrak.  

 

De dimensie-reductiemethoden zijn in drie categorieën opgedeeld: de lineaire tweede-orde-methoden, de 

lineaire hogere-orde-methoden en de niet-lineaire methoden. Deze categorieën zijn allen in dit onderzoek 

verkend.  

 

Lineaire tweede-orde-methoden zijn gebaseerd op de correlatiematrix. Deze methoden gaan er vanuit dat 

de data continu en normaal verdeeld is. Principal Components Analysis (PCA) is de meest voorkomende 

lineaire tweede-orde-dimensie-reductiemethode. Het idee achter PCA is dat de set van variabelen die de 

multidimensionale ruimte opspannen, wordt gereduceerd naar een kleinere set variabelen (componenten) 

die zoveel mogelijk variantie verklaren. Deze kleinere set moet de data dan zo goed mogelijk kunnen 

benaderen zodat er geen belangrijke informatie verloren gaat uit de originele data. Een PCA is toegepast in 

dit onderzoek, maar leverde geen betrouwbare resultaten op. Dit is te verklaren doordat de te reduceren 

data (de namen van soorten in de verschillende taxonomische niveaus) niet voldoet aan de aannames van 

een PCA. De data bevat namelijk geen numerieke data, maar categorische data. De data is verder niet 

discreet en niet continu. 

 

De lineaire tweede-orde methoden zijn gebaseerd op de correlatiematrix, met de voorwaarde dat de data 

continu en normaal verdeeld is. De lineaire hogere-orde-methoden zijn niet gebaseerd op de 

correlatiematrix waardoor de data niet normaal verdeeld hoeft te zijn. Per methode kan het verschillen welke 

informatie deze wel gebruikt. Een methode zoals de Projection Index maakt gebruik van een maat die de 

mate van niet-normaliteit (bijvoorbeeld bij een scheve verdeling) waarneemt in plaats van een 

correlatiecoëfficiënt. De andere lineaire hogere-orde-methode, de Independent Component Analysis, maakt 

gebruik van een andere voorwaarde voor de relatie tussen de componenten, waardoor ook niet gebruikt 

gemaakt wordt van correlatie, maar in dit geval van statistische onafhankelijkheid. Projection Pursuit en ICA 

zijn niet toepasbaar doordat de data niet continu gemaakt kan worden. 

 

Een derde methode is een niet-lineaire dimensie-reductiemethode. Hierbij wordt niet gezocht naar lineaire 

combinaties van de variabelen voor een lagere dimensie, maar kunnen ook andere soorten combinaties 

gemaakt worden. Voorbeelden van niet-lineaire dimensie reductiemethoden zijn de niet-lineaire PCA-

methode en de Vector Quantificaton: 

- waar PCA ervan uit gaat dat de data numeriek en continu is, en uit de normale verdeling komt, wordt er 

juist bij niet-lineaire PCA vanuit gegaan dat de data categorisch is. Deze methode wordt dan ook wel 

eens Categorical PCA genoemd. Elke variabele wordt gezien als categorisch met elke waarde hiervan als 

een categorie. Hierdoor kunnen zowel nominale, ordinale als numerieke data worden geanalyseerd.  

De niet-numerieke waarden worden door middel van optimal quantification (ook wel optimal scaling of 
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scoring genoemd) naar een numerieke categorie geconvergeerd. De methode van optimal quantification 

is afhankelijk van het meetniveau: nominaal, ordinaal of numeriek. Bij nominale data is de voorwaarde 

dat data met dezelfde originele categorie ook dezelfde nieuwe categorie krijgen. Volgorde of grootte 

van de numerieke waarde die wordt gebruikt voor de nieuwe categorisering maakt in dat geval niet uit. 

Bij ordinale data is de voorwaarde iets strenger, hier moet de volgorde hetzelfde zijn als de volgorde in 

de originele categorieën. Als laatste kan het zijn dat je ook numerieke waarden in de niet-lineaire PCA 

gebruikt. Deze waarden hoeven niet meer een nieuwe categorie te krijgen, maar hier is het wel van 

belang dat deze waarden gestandaardiseerd worden. Daarna baseert de niet-lineaire PCA baseert zich 

dan niet op de Pearson correlatiematrix (die in dit geval niet de juiste informatie bevat omdat het geen 

continue data is), maar op een andere correlatiematrix die discrete data kan analyseren; 

- Vector Quantification (VQ) wijst aan elke waarde een klasse toe. Dit wordt gedaan door eerst de data te 

clusteren (vaak door k-means) en op de clusters vervolgens lokale PCA uitvoeren. Het grote voordeel van 

VQ is dat deze methode het aantal dimensies altijd terugbrengt naar één. VQ zou betere resultaten 

geven dan de niet-lineaire PCA-methode. Door het probleem van lokale minima is het soms nodig om 

het algoritme meerdere keren te laten rekenen om de beste oplossing te vinden. 

 

Op een subset van de DNA-dataset zijn beide methoden (niet-lineaire PCA-methode en 

Vector Quantification) toegepast. Ze lijken veelbelovend. In een vervolgfase van het project zal dit verder 

getoetst moeten worden. 

 

 

Tabel 2.9 Hoeveelheid niet te classificeren OTU’s (NaN's) per taxonomisch niveau 
 

Taxonomische rang Hoeveelheid NaN’s 

1. domein 44,6 % 

2. rijk 92,5 % 

3. stam 57,7 % 

4. infraklasse 99,4 % 

5. klasse 64,7 % 

6. subklasse 97,6 % 

7. orde 70,6 % 

8. suborde  97,8 % 

9. superfamilie  99,2 % 

10. familie 75,8 % 

11. subfamilie 99,4 % 

12. tribus 99,8 % 

13. geslacht 77,8 % 

14. soort 80,2 % 
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3  

 

 

 

 

RESULTATEN  

 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste resultaten aan de hand van de onderzoeksvragen uit 

hoofdstuk 2. Voordat ingegaan wordt op de beantwoording van onderzoeksvragen (paragraaf 3.2) staan  

we in paragraaf 3.1 stil bij de vraag hoe het resultaat van één sample er uit ziet. Het is belangrijk om het 

resultaat van één sample in detail te beschrijven, omdat dit een beeld geeft van de grote hoeveelheid 

informatie die de toepassing van deze techniek oplevert en die schuilgaat achter de analyses die zijn 

uitgevoerd. 

 

Op basis van samples uit de verschillende casussen zijn afzonderlijke casusrapporten geschreven.  

De onderzoeksresultaten van deze casussen vormen tevens de basis voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen uit dit overkoepelende rapport. De vraag welke soorten en soortgroepen dominant zijn in 

elke casus en wat we weten van deze soorten en soortgroepen is reeds in de casusrapporten beschreven.  

In dit rapport gaan we hier dan ook verder niet expliciet op in. 

 

 

3.1 Data van één sample, ter illustratie 

 

Ter illustratie van de eDNA-data wordt in deze paragraaf de data van sample 2.677 besproken. Dit sample is 

op 12 juni 2017 genomen op de locatie bij camping Plathuis te Bourtange, in het beheergebied van 

waterschap Hunze en Aa’s. Het aantal moleculen per liter verschilt per primer (zie afbeelding 3.1). Met de 

universele primer identificeren we de meeste moleculen. Het merendeel van het eDNA dat met de universele 

primer is geïdentificeerd bestaat uit eukaryoten (zie afbeelding 3.2). Om afbeelding 3.2 te maken zijn de 

gegevens van de drie primersets gecombineerd. Met de universele primer is op superkingdom-niveau de 

verhouding tussen bacteriën en eukaryoten bepaald. Vervolgens zijn op de lagere taxonomische niveaus de 

losse resultaten van de eukayryotenprimer en van de bacteriënprimer gebruikt  

 

De samenhang van de dominante taxonomische niveaus domein, stam, klasse en soort kan worden 

gepresenteerd aan de hand van afbeeldingen zoals die zijn gepresenteerd in afbeelding 3.2. In de afbeelding 

is het aandeel van elke soort(groep) aan het eDNA visueel weergegeven. Ter illustratie is in het cirkeldiagram 

het DNA van platworm Strongylostoma elongatum omlijnd. Deze soort valt in de klasse Rhabditophora, in de 

stam Platyhelminthes (platwormen) en in het domein van eukaryoten. 

 

 

Afbeelding 3.1  Aantal eDNA-moleculen in sample 2.677 (locatie: Plathuis Bourtange Camping, waterschap: Hunze en Aa’s, 

datum: 12 juni 2017) bepaald met drie soorten primers 
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Afbeelding 3.2  Data uit eDNA-sample 2.677 (locatie: Plathuis Bourtange Camping, waterschap: Hunze en Aa’s, datum:  

12 juni 2017). Weergegeven is het aandeel van soortgroepen uit de taxonomische niveaus domein 

(superkingdom), stam (fylum), klasse (class) en soort (species) aan het eDNA. Van elk niveau is steeds de top 

twintig meest voorkomende soort(groepen) weergegeven. De overige soort(groepen) zijn weergegeven als 

‘overig’ 
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Per taxonomisch niveau kan het aandeel van de verschillende soortgroepen aan het DNA worden 

weergegeven. Door het gebruik van een afzonderlijke primer voor de bacteriën en een afzonderlijke primer 

voor de eukaryoten kan dit voor beide domeinen afzonderlijk worden gedaan. Afbeelding 3.3 bevat een 

dergelijk weergave voor het in sample 2.677 gemeten eDNA op basis van de eukaryoten-primer. 

 

 

Afbeelding 3.3  Data uit eDNA-sample 2.677 (locatie: Plathuis Bourtange Camping, waterschap: Hunze en Aa’s, datum: 12 juni 

2017). Weergegeven is het aandeel van verschillende soortgroepen aan het eukaryoten-DNA, voor de 

taxonomische niveaus klasse (links) en soorten (rechts) 
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3.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord, voor zover dit vanuit de resultaten van de 

zeven casussen uit fase 2a al mogelijk is. In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe op basis van de geleerde 

lessen de onderzoeksopzet en dataverwerking voor fase 2b is verbeterd. 

 

Methode 

1 kan het aangetroffen eDNA kwalitatief en kwantitatief geïdentificeerd worden? 

2 wat zijn geschikte analyse- en visualisatiemethoden voor de eDNA-data? 

 

Interpretatie: 

3 wat is de variatie van de eDNA-samenstelling door de tijd en ruimte? 

4 welke relaties zijn er tussen de systeemkenmerken (fysisch-chemische meetgegevens) en de ecologische 

toestand (eDNA-gegevens)?  

5 komt de ecologische toestand (op basis van eDNA-gegevens) overeen met de ecologische toestand op 

basis van conventionele biologische monitoring? 

6 helpt de eDNA-voedselwebanalyse om meer inzicht in de ecologische toestand en processen te krijgen 

in de context van een systeemanalyse? 

 

1. Kan het aangetroffen eDNA kwantitatief en kwalitatief geïdentificeerd worden? 

Met behulp van qPCR-technieken kan de concentratie eDNA worden bepaald (kwantitatief). Met behulp van 

metabarcoding kan de samenstelling van het eDNA worden bepaald (kwalitatief), bijvoorbeeld 10 % is 

afkomstig uit de stam van cyanobacteriën. Door de combinatie van beide technieken kan op elk gewenst 

taxonomische niveau (soort, klasse, familie etc.) de concentratie DNA van een specifieke soort(groep) 

worden bepaald (kwalitatief en kwantitatief). 

 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van het aantal DNA-fragmenten (OTU’s; zie paragraaf 2.1 voor toelichting) dat 

per primer per taxonomische niveau aan een bepaalde soort(groep) kon worden toegewezen. Hierbij zijn de 

resultaten van alle samples uit fase 2a gebundeld. Zoals verwacht geldt het principe dat op een hoger 

taxonomische niveau een groter deel van het DNA tot een specifieke soortgroep te herleiden is. 

 

 

Tabel 3.1  Aantal bekende OTU’s dat per taxonomisch niveau is in te delen naar een bepaalde soort(groep), weergegeven per 

primer, voor het totaal van de samples uit fase 2a 
 

Taxonomische niveau Bacteriënprimer Eukaryotenprimer Universele primer 

domein 38.607 100 % 6.204 100 % 53.524 100 % 

stam 22.001 57 % *5.286 28 % 43.989 82 % 

klasse 18.325 47 % 8.740 46 % 37.984 71 % 

familie 13.710 36 % 4.878 26 % 22.733 58 % 

genus 11.982 31 % 4.352 23 % 12.416 23 % 

soort 9.967 26 % 1.966 10 % 848 2 % 

* Dit relatief lage aantal OTU’s komt doordat de gebruikte referentiedatabase nog niet op alle taxonomische niveaus is 

ingevuld. 

 

 

Bij een aantal sample-primercombinaties ging er tijdens de bemonstering of de analyse iets mis, of was er te 

weinig DNA aanwezig, waardoor de resultaten niet bruikbaar waren. Voor 9 van de 83 watersamples kon met 

de universele primer en/of met de bacteriënprimer de hoeveelheid eDNA niet betrouwbaar worden bepaald. 

Voor de sediment- en vegetatiesamples geldt dat in totaal in 11 van de 25 samples de hoeveelheid eDNA 

niet met de universele en/of met de eukaryotenprimer kon worden bepaald. Voor alle andere samples was 

het mogelijk om met alle toegepaste primers de hoeveelheid eDNA te bepalen (zie paragraaf 2.6 voor meer 

toelichting).  
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2. Wat zijn geschikte analyse- en visualisatiemethoden voor de eDNA-data? 

 

Analyses 

De analyses zijn in fase 2a vooral visueel en beschrijvend geweest, waarbij gefocust is op dominante groepen 

(zie paragraaf 2.7 en de hiernavolgende alinea). Dit was waardevol in het beginstadium van het project. 

Verder zijn enkele eenvoudige statische analyses toegepast en een aantal complexere statische analyses 

verkend (zie paragraaf 2.9), maar die zijn nog niet optimaal voor deze type datasets (met zeer veel informatie 

ten opzichte van het aantal samples en een gelaagdheid in de resultaten door de verschillende 

taxonomische niveaus). Ten slotte leende de onderzoeksopzet zich niet goed voor statistische analyses. Om 

deze reden is de onderzoeksopzet voor fase 2b aangepast. Op dit moment is daarom niet te zeggen welke 

(statistische) analyse het meest geschikt is. In fase 2b krijgt deze vraag wederom aandacht. 

 

Visualisatie 

Er is geëxperimenteerd met verschillende vormen van visualisatie om een zo goed mogelijke indruk te 

krijgen van de grote hoeveelheid informatie die verscholen zit in de datasets. De geschiktheid van de 

visualisaties hangt af van het doel: 

- voor het vergelijken van de absolute hoeveelheid DNA tussen verschillende samples kan gebruik 

gemaakt worden van staafdiagrammen met een logaritmische as, zoals afbeelding 3.1. De logaritmische 

as is nodig, omdat de hoeveelheid per sample meerdere orden van grootte kan verschillen (10x, 100x, 

1.000x, … ). Het nadeel is dat een staafdiagram met een logaritmische as zich niet leent voor een 

impressie van het relatieve aandeel van elke soort(groep); 

- cirkeldiagrammen met meerdere ringen, zoals afbeelding 3.2, geven in compacte vorm informatie over 

de samenstelling van één sample op verschillende taxonomische niveaus. Het voordeel is dat een 

compleet beeld wordt verkregen. Het nadeel van deze cirkeldiagrammen is dat het lastig is om samples 

te vergelijken. Een ander nadeel is dat niet alle taxonomische niveaus tegelijkertijd kunnen worden 

weergegeven, omdat dit ten koste gaat van de leesbaarheid; 

- staafdiagrammen met een vaste verdeling van 0 tot 100 %, zoals in afbeelding 3.3, helpen om de 

samenstelling van het eDNA van meerdere samples onderling te vergelijken. Hiermee wordt per sample 

het relatieve aandeel van elke soort(groep) aan het eDNA weergegeven. Dit is voor alle taxonomische 

niveau gedaan. Het voordeel van deze methode is de mogelijkheid om de samenstelling van meerdere 

samples onderling te vergelijken. Het nadeel is dat tussen verschillende samples alleen het relatieve 

aandeel wordt vergeleken en niet de absolute hoeveelheid eDNA (die per sample sterk kan verschillen).1 

Een ander nadeel is dat grote verschillen in soortgroepen die een aandeel van < 1 % hebben niet goed 

zichtbaar wordt. 

 

De drie vormen van visualisatie, zoals hierboven, blijken allen geschikt voor het visualiseren van de data op 

de verschillende taxonomische niveaus. Een belangrijk nadeel van de visualisatie zoals weergegeven in 

afbeelding 3.2 en 3.3 is dat alleen de dominante groepen per taxonomisch niveau kunnen worden 

weergegeven. De groepen met een relatief gering aandeel raken ondergesneeuwd, terwijl ze wel belangrijk 

kunnen zijn in het voedselweb. Een groot deel van de informatie blijft hiermee verborgen. 

 

In fase 2b zal een online dataviewer worden ontwikkeld (zie hoofdstuk 4), omdat een dergelijk instrument 

niet gebonden is aan de restricties die kleven aan ‘harde afbeeldingen’. Deze dataviewer biedt verschillende 

functionaliteiten voor de visualisatie van data, zoals interactieve cirkel- en staafdiagrammen. Hiermee wordt 

een vergelijking tussen samples eenvoudiger (bijvoorbeeld door in een staafdiagram samples aan en uit te 

klikken of te selecteren op datum) maar wordt tevens een verkenning of diepgaandere analyse van een 

sample mogelijk, doordat in een interactief cirkeldiagram kan worden ingezoomd tot op elk gewenst taxo-

nomische niveau, maar ook op specifieke soortgroepen of functionele groepen. Hiermee wordt veel meer 

informatie toegankelijk dan in de visualisaties tot nu toe. Afbeelding 3.4 geeft een grove eerste impressie. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  In deze staafdiagrammen is de totale hoeveelheid eDNA per sample op 100 % gezet. Er kan ook gekozen worden om de 

hoogte van de afhankelijk te maken van de hoeveelheid eDNA. Het nadeel daarvan is dat deze hoeveelheid per sample 

verschillende orden van grootte kan verschillen, waardoor de samenstelling van samples met weinig eDNA niet meer  

afleesbaar is. 
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Afbeelding 3.4 Conceptuele weergave van de in fase 2b te ontwikkelen datavisualisatietool voor de eDNA-samples 
 

 
 

 

3. Wat is de variatie van de eDNA-samenstelling door de tijd en ruimte? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is allereerst per sample gekeken naar de totale hoeveelheid 

eDNA. Hiervoor is uitgegaan van de resultaten van de universele primer, waarmee een zo breed mogelijk 

spectrum van organismen kan worden gedetecteerd. Vervolgens is met specifieke primers naar de 

samenstelling van afzonderlijk de bacteriën, de eukaryoten en vissen gekeken.  

 

Variatie van de totale hoeveelheid eDNA door de tijd 

De meest opvallende en dominante relatie die uit dit onderzoeksproject naar voren komt is de relatie tussen 

de hoeveelheid eDNA en de datum van monstername. Gedurende het groeiseizoen is een zeer sterke 

toename te zien van de hoeveelheid eDNA.. Ter illustratie hiervan zijn in afbeelding 3.5 de eDNA-

concentraties weergegeven voor de samples uit de vijf locaties van waterschap Drents Overijsselse Delta 

(WDOD). De hoeveelheid eDNA is in augustus op alle locaties ten minste tien keer groter dan in april. 
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Afbeelding 3.5  Aantal DNA-moleculen per liter water voor de samples uit de locaties van waterschap Drents Overijsselse Delta 

 (WDOD) gemeten met de universele primer in 2017. De y-as is logaritmisch. Op 19 april was de hoeveelheid 

 eDNA in Beulakerwijde orde grootte 105 en is daarom in de grafiek niet weergegeven 
 

 
 

 

Afbeelding 3.6 Locaties uit de casus van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) 
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Variatie van de totale hoeveelheid eDNA over de locaties 

Ook tussen locaties zien we grote verschillen in de hoeveelheid eDNA (zie afbeelding 3.7). In de periode  

12 tot en met 15 juni zijn in totaal twintig verschillende samples genomen (elk op een uniek meetpunt).  

De hoeveelheid eDNA in de samples uit het beheergebied van Hunze en Aa’s varieert in deze periode met 

meer dan een factor tien. Dit beeld komt grofweg overeen met de kennis van de verschillende wateren, 

waarbij aangenomen wordt dat de externe belasting met nutriënten een belangrijke verklarende factor 

vormt voor de verschillen. Zo is de Belterwijde West (helemaal links in het plaatje) voedselarm en (het 

ondiepe deel van) de Spiegelplas (helemaal rechts in het plaatje) in verhouding voedselrijk. Ook zijn de 

eDNA-concentraties in de verschillende meren in de Wieden goed te verklaren: de nutriëntenbelasting in de 

Schutsloterweide en de Bovenweide zijn veel hoger dan die in de Beulakkerweide en Belterweide oost en 

west. Net als bij het beheergebied van Hunze en Aa’s betreft het verschil tussen de laagste en hoogste 

hoeveelheid eDNA in de bemonsterde meren in de Wieden een factor tien. 

 

 

Afbeelding 3.7  Hoeveelheid eDNA (aantal moleculen per liter) bepaald met de universal primer voor twintig meetpunten die in 

 de periode 12 tot en met 15 juni 2017 zijn bemonsterd. De afkortingen in de balkjes verwijzen naar de locatie 

 (welke onder de afbeelding zijn uitgeschreven)*. De kleuren verwijzen naar het betreffende beheergebied (zie 

 legenda) 
 

 

*  Van links naar rechts betreft het: Belterwijde West | Veendiepplassen Bellingwolde | Belterwijde Oost | Koetshuis Veendam-Borgerswold | 

Beulakerwijde | Plan-Zuid Oude Pekela | De Groenlanden | Woldmeer | Proostmeer Wagenborgen | Oldambtmeer noordrand | Plathuis 

Bourtange Camping | Zwemplas Natte Horizon | Ruitershorn | Zwaneveldsgat Kolham | Schutsloterwijde | Bovenwijde | Moekesgat Ter 

Apel strand | Langebosch | Recreatievijver Emmercompascuum | Spiegelplas. 

 

 

Variatie van de hoeveelheid eDNA van specifieke soorten en soortgroepen 

We zijn met de techniek in staat om interessante fenomenen in beeld te brengen die met conventionele 

technieken onder de radar blijven. In de casus Park van Luna (bij HHNK), waarin zowel de geïsoleerde diepe 

plas als de aangrenzende boezem zijn bemonsterd valt bijvoorbeeld op dat het aandeel van 

quaggamosselen aan het totale eDNA in het boezemwater tijdelijk oploopt tot maar liefst 17 %, terwijl dit 

aandeel in de diepe plas 0,0 % blijft (zie afbeelding 3.8). Ook in andere casussen zagen we dergelijke 

tijdelijke toenames van de quaggamosselen wat zeer waarschijnlijk verklaard kan worden door een toename 

van het aantal mossellarven. 
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Afbeelding 3.8  Aandeel quaggamosselen aan het eDNA in de casus van HHNK, voor een meetpunt in een geïsoleerde diepe 

plas en een meetpunt in het naastgelegen boezemwater 

 

 
 

 

Variatie van de hoeveelheid eDNA van (functionele) groepen 

Verder zien we ogenschijnlijke interacties tussen de hoeveelheid eDNA van verschillende soorten en 

soortgroepen. Een aantal van deze interacties is beschreven in de afzonderlijke casusrapporten. Hieronder 

gaan we in op interacties tussen functionele groepen, omdat deze interacties voor het begrip van 

voedselwebrelaties het belangrijkst zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van eenvoudige statistiek. 

 

Er zijn verbanden tussen de hoeveelheid eDNA van verschillende functionele groepen. Dit komt bijvoorbeeld 

in de zwemplas Delftse Hout duidelijk naar voren (zie afbeelding 3.9). Tussen juli en augustus neemt op deze 

locatie het aandeel zoöplankton en algen toe, maar neemt het aandeel blauwalgen af. Dit is interessant 

aangezien uit waarnemingen van het hoogheemraadschap blijkt dat het Delftse Hout zich in 2017 voor het 

eerst sinds jaren heeft ontwikkeld tot een heldere plantenrijke plas. (In 2018 is overigens weer sprake 

geweest van blauwalgenbloeien. Er worden daarom in 2018 op deze locatie extra samples genomen.) 

 

Ook in verschillende andere casussen gaat een afname van het aandeel blauwalgen gepaard met een 

toename van het aandeel zoöplankton. Hetzelfde geldt voor het aandeel ciliaten in relatie tot het aandeel 

blauwalgen. Er is dus een ogenschijnlijk verband tussen blauwalgen en grazende zoöplankton en ciliaten. 

 

Om dergelijke verbanden binnen de dataset nader te onderzoeken is het aandeel van de verschillende 

functionele groepen aan het eDNA per sample geplot en gecorreleerd (zie afbeelding 3.10 en 3.11). Wat 

direct opvalt is dat veel functionele groepen een significante correlatie hebben met ten minste een andere 

functionele groep. Vooral de onderlinge hoge correlatie tussen de groepen ‘bacteriën overig’, ‘ciliaten’ en 

‘eukaryoten overig’ valt op. De ‘ciliaten’ hebben verder een sterke correlatie met ‘groenalgen’, ‘algen overig’ 

en ‘flagellaten’. ‘Algen overig’ zijn sterk gecorreleerd aan ‘schimmels’ en ‘zoöplankton’. Een laatste voorbeeld 

van een sterke correlatie is die tussen ‘archaea’ (ook wel oerbacteriën genoemd) en ‘bacteriën overig’. 
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Afbeelding 3.9 Functionele indeling aangetroffen eDNA in de casus Delftse Hout 
 

 
 

 

Blauwalgen vormen een grote uitzondering op de andere functionele groepen, doordat deze groep aan 

geen enkele andere functionele groep significant gecorreleerd is. Dit in tegenstelling tot het beeld dat naar 

voren kwam bij het behandelen van de afzonderlijke casussen, zoals het Delftse Hout. Het is lastig om hier 

een verklaring voor te vinden. Wat meespeelt is dat de verschillende samples in totaal verschillende 

systemen en op verschillende momenten verzameld zijn. We zien dit terug in de dynamiek tussen soorten - 

een dynamiek die sterk verschilt per type watersysteem-maar dit heeft tegelijkertijd ook invloed op de 

relaties tussen andere functionele groepen. Bij blauwalgen zou mee kunnen spelen dat ze meer dan andere 

functionele groepen gevoelig zijn voor het seizoenseffect, omdat de meeste blauwalgenbloeien optreden in 

juli en augustus.  

 

Voor de diatomeeën (waarvoor de piek juist vroeg in het jaar ligt) geldt ten slotte dat er wel sprake is van 

een significante correlatie met een aantal andere functionele groepen, zoals ‘actinobacteriën’ en ‘algen 

overig’, maar dat de correlatie zwak is. De rangcorrelatiecoëfficiënt is duidelijk hoger dan voor blauwalgen. 

De resultaten van deze analyse kunnen op dit moment het beste geïnterpreteerd worden als ‘zijn er in een 

systeem veel ciliaten aanwezig, dan zijn er meestal weinig overige bacteriën aanwezig’. Dit is een eerste stap 

naar ‘fingerprints’ van het voedselweb. Om meer vat te krijgen op dynamiek en daadwerkelijke interacties 

tussen soorten en het functioneren van een bepaald type systeem zou er daarom meer bemonsterd moeten 

worden over de tijd in dezelfde of vergelijkbare systemen. In fase 2b zal om deze reden gerichter 

bemonsterd worden in systemen die onderling beter vergelijkbaar zijn. 
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Afbeelding 3.10  Correlatie bacteriën overig-ciliaten. Op beide assen is ten bate van de zichtbaarheid gebruikgemaakt van een 

logschaal. De assen geven het aandeel (ratio) bacteriën overig respectievelijk ciliaten aan het DNA in een 

sample weer. De kleuren geven aan in welke maand een sample genomen is 
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Afbeelding 3.11  Matrix met de rangcorrelatiecoëfficiënt (Spearmans Rho) tussen het aandeel van de verschillende functionele  

 groepen aan het eDNA in een sample. De kleurarcering geeft de hoogte van de absolute waarde van deze  

 coëfficiënt weer. Hoe hoger deze waarde hoe monotoner de twee functionele groepen zich tot elkaar  

 verhouden: 0.00 < r < 0.30: nauwelijks of geen correlatie, 0.30 < r < 0.50: lage correlatie, 0.50< r < 0.70:  

 middelmatige correlatie, 0.70 < r < 0.90: hoge correlatie, 0.90 < r < 1.00: zeer hoge correlatie. De niet- 

 significante coëfficiënten (p < 0,05) zijn grijs weergegeven 
 

 
 

 

Variatie in de vegetatie- en sedimentbemonstering 

In de casus in de Molenpolder (Waternet) is ook de samenstelling van het eDNA in sediment- en 

vegetatiesamples gemeten. In de sedimentsamples is zowel DNA van flora als van fauna aangetroffen. De 

variatie tussen de samples was groot, met name wat betreft het aantal aangetroffen soortgroepen per 

sample en het percentage DNA dat afkomstig was van planten en bomen. De resultaten van de vegetatie- en 

sedimentbemonsteringen zijn niet gerapporteerd en worden nog afzonderlijk besproken met Waternet. 

 

4. Welke relaties zijn er tussen milieufactoren en de ecologische toestand (op basis van eDNA-gegevens)?  

Er is enige significante relatie tussen de voor deze analyse beschouwde milieufactoren1 enerzijds en de totale 

concentratie eDNA, de concentratie en het relatieve aandeel van algen-DNA, de hoeveelheid vissoorten en 

het aandeel van bepaalde vissoorten aan het vissen-DNA anderzijds.  

 

Hoeveelheid eDNA 

Er is een zwak tot matig verband tussen de concentratie eDNA (aantal DNA-moleculen per liter) en 

respectievelijk N-totaal, P-totaal en chloride. In de onderstaande tabel zijn de significante correlaties 

weergegeven. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Met uitzondering van de zuurstofconcentratie. 
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Tabel 3.2  Correlatiematrix aandeel algen aan eDNA en milieufactoren, zie voor een inhoudelijke toelichting de legenda bij 

afbeelding 3.11. Alleen significante resultaten zijn weergegeven (p < 0,05) 
 

Onderwerp Milieufactor p-waarde Spearmans Rho Interpretatie 

concentratie eDNA N-totaal < 0,001 0,51 meer stikstof→meer eDNA 

 P-totaal < 0,001 0,44 meer fosfor→meer eDNA 

 chloride 0,018 0,28 meer chloride→meer eDNA 

 

 

Algen 

Er is een zwak verband tussen de absolute hoeveelheid eDNA van algen (aantal DNA-moleculen per liter) en 

respectievelijk P-totaal, N-totaal en temperatuur. Verder is er een zwak verband tussen chlorofyl-a en het 

aandeel van algen aan het eDNA. Ten slotte is er net geen significant zwak verband tussen chlorofyl-a en de 

concentratie algen (niet opgenomen in tabel 3.3; p-waarde=0,051, Spearmans Rho=0,31). In de onderstaand 

tabel zijn de significante correlaties weergegeven.  

 

 

Tabel 3.3  Correlatiematrix concentratie algen en aandeel algen aan eDNA en milieufactoren, zie voor een inhoudelijke toelichting 

de legenda bij afbeelding 3.11. Alleen significante resultaten zijn weergegeven (p < 0,05) 
 

Onderwerp Milieufactor p-waarde Spearmans Rho Interpretatie 

concentratie algen P-totaal < 0,001 0,48 meer fosfor→meer algenbiomassa 

 N-totaal 0,001 0,40 meer stikstof→meer algenbiomassa 

 temperatuur 0,002 0,31 hogere temperatuur→meer algenbiomassa 

aandeel algen chlorofyl-a 0,006 0,42 meer chlorofyl-a→groter aandeel algen 

 

 

Aantal vissoorten en vissamenstelling 

Er is een zeer zwak verband tussen het aantal vissoorten aangetroffen met eDNA en de pH. Verder is er een 

zwak verband tussen het aandeel baars+blankvoorn en P-totaal en N-totaal. Ten slotte is er een zwak tot 

matig (negatief) verband tussen het aandeel brasem en respectievelijk P-totaal (matig) en N-totaal (zwak). Bij 

hogere nutriëntenconcentraties neemt het aandeel brasem dus af. Dit is opvallend, omdat het 

tegenovergestelde verband verwacht wordt. In de onderstaande tabel zijn de significante resultaten 

weergegeven.  

 

 

Tabel 3.4  Correlatiematrix voor het aantal vissoorten, het aandeel brasem en het gesommeerde aandeel baars+blankvoorn 

(ba+bv) in relatie tot milieufactoren, zie voor een inhoudelijke toelichting de legenda bij afbeelding 3.11. Alleen 

significante resultaten zijn weergegeven (p < 0,05) 
 

Onderwerp Milieufactor p-waarde Spearmans Rho Interpretatie 

aantal vissoorten pH 0,045 -0,20 hogere zuurgraad→minder vissoorten 

aandeel ba+bv  P-totaal < 0,001 0,46 meer fosfor→hoger aandeel ba+bv 

 N-totaal 0,002 0,37 meer stiksto→hoger aandeel ba+bv 

aandeel brasem P-totaal < 0,001 -0,55 meer fosfor→lager aandeel brasem 

 N-totaal 0,001 -0,40 meer stikstof→lager aandeel brasem 
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Discussie 

We plaatsen verschillende kanttekeningen bij de hierboven besproken resultaten:  

- voor deze relatie zijn alleen eDNA-samples geselecteerd zijn, waarbij binnen 24 uur voor of na de 

monstername ook een fysisch-chemische waterkwaliteitsbemonstering is uitgevoerd. Hierdoor is de 

correlaties op een relatief laag aantal bemonsteringen gebaseerd; 

- er is sprake van grote verschillen tussen de eigenschappen van de bemonsterde watersystemen 

(waterdiepte, externe nutriëntenbelasting, verblijftijd, etc.). Deze verschillen komen niet altijd terug in de 

fysisch-chemische parameters. Dit zorgt naar verwachting voor een lagere correlatie; 

- er is sprake is van correlatie tussen de fysisch-chemische parameters. 

 

In fase 2b zijn de bemonsterde locaties niet alleen qua bemonsteringsstrategie, maar ook qua watertype 

beter op elkaar afgestemd (zie hoofdstuk 4). Hierdoor verwachten we beter zicht te krijgen op de correlaties 

tussen de fysisch-chemische waterkwaliteit en het eDNA. Naarmate door de jaren heen meer samples 

beschikbaar komen zal de relatie robuuster worden. 

 

5. Komen de resultaten van de eDNA-analyses overeen met de conventionele monitoring?  

Er is in deze onderzoeksfase een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de eDNA-analyses en de 

conventionele monitoring op basis van chlorofyl-a en van de vissamenstelling. 

 

Chlorofyl-a 

In afbeelding 3.12 en 3.13 is de relatie weergegeven voor respectievelijk de concentratie algen (mol/l) op 

basis van eDNA en de concentratie chlorofyl-a (ug/l) en het aandeel algen (-) op basis van eDNA en de 

concentratie chlorofyl-a (ug/l). Er is een zwak significante relatie tussen het aandeel algen (-) op basis van 

eDNA en de concentratie chlorofyl-a (ug/l) (p-waarde=0,006, Spearmans Rho=0,42). Er is (net) geen 

significante relatie tussen de concentratie algen (mol/l) op basis van eDNA en de concentratie chlorofyl-a 

(ug/l) (p-waarde=0,051, Spearmans Rho=0,31). Hierbij speelt mee dat er twee eDNA samples in de oever zijn 

genomen., terwijl bij de conventionele monitoring het open water is bemonsterd.  

 

Voor deze relatie zijn alleen eDNA-samples geselecteerd zijn, waarbij binnen 24 uur voor of na de 

monstername ook een fysisch-chemische waterkwaliteitsbemonstering is uitgevoerd. Hierdoor is de 

correlaties op een relatief laag aantal bemonsteringen gebaseerd. 
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Afbeelding 3.12  Correlatie biomassa algen (mol/l) en chlorofyl-a (ug/l). Op de y-as is ten bate van de zichtbaarheid 

gebruikgemaakt van een logschaal. De kleuren geven aan in welke maand een sample genomen is. De twee 

rode eDNA meetpunten linksboven zijn in de oeverzone genomen (casus De Cruijslandse Kreken, 

Brabantse Delta), terwijl bij de conventionele monitoring het open water is bemonsterd 
 

 
 

 

Afbeelding 3.13 Correlatie aandeel algen (-) en chlorofyl-a (ug/l). De kleuren geven aan in welke maand een sample genomen is 
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Vissamenstelling 

In de eDNA-samples worden meer vissoorten aangetroffen dan bij de conventionele bemonstering (zie 

tabel 3.5). Dit beeld komt overeen met onderzoeken van Hootsmans et al. (2018), waar Witteveen+Bos ook 

bij betrokken was, en Herder & Kranenbarg (2017). Soorten die in lagere dichtheden voorkomen of erg 

schuw zijn (dus minder makkelijk op te vissen zijn) worden met de eDNA-methode eerder waargenomen.  

De meeste vissoorten die met de conventionele methode werden gevangen, zijn ook in het eDNA 

aangetroffen. 

 

In afbeelding 3.14 is aangegeven hoe vaak in de casus Cruijslandse kreken een vissoort met de eDNA-

methode en/of de conventionele methode is gemist, dat wil zeggen dat de soort wel met de ene methode 

maar niet met de andere methode is waargenomen. Met de conventionele visbemonsteringsmethode 

worden meer vissoorten gemist dan met de eDNA-methode. Met de eDNA-methode zijn alleen roofblei 

(Cruijslandse kreken) en meerval (Delftse Hout) een keer gemist.1 

 

Opvallend is dat riviergrondel op alle drie de locaties in de Cruijslandse kreken wel in het eDNA is 

aangetroffen, terwijl deze soort niet tijdens de conventionele visbemonstering is gedetecteerd (zie tabel 3.5). 

 

 

Tabel 3.5  Gedetecteerde vissoorten op drie locaties uit de casus Cruijslandse kreken en de locatie in de zwemplas Delftse Hout. 

Tevens is aangegeven of een soort op de conventionele methode en/of in het eDNA is aangetroffen. (* Waarnemingen 

van de kleine modderkruiper en van de bastaardmodderkruiper zijn samengevoegd. Hetzelfde geldt voor karper en 

spiegelkarper) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Het DNA van de meerval is wel aangetroffen, maar vanwege de filteringtechniek niet in de tabel opgenomen. Wanneer een 

vissoort voor beide vissenprimers in slechts één samples is gedetecteerd, is deze uit de dataset gefilterd. Deze strenge selectie 

is toegepast om ruis/contaminatie weg te filteren. Door een verbeterde lab-opstelling verwachten we in 2018 een minder 

strenge filtering toe te hoeven passen. 

Cruijslandse kreken Delftse Hout 

Legenda: 
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Afbeelding 3.14  Aantal locaties in de casus Cruijslandse kreken waarop een vissoort per methode is gemist. Tiendoornige 

stekelbaars is bijvoorbeeld in twee van de drie locaties wel in het eDNA gedetecteerd, maar niet met de 

conventionele methode waargenomen. (Waarnemingen van kleine modderkruiper en bastaardmodderkruiper 

zijn voor deze vergelijking samengevoegd. Hetzelfde geldt voor karper en spiegelkarper) 
 

 
 

 

Over modderkruipers en karpers 

De bastaardmodderkruiper is een hybride vissoort die qua uiterlijk nauwelijks is te onderscheiden van de 

kleine modderkruiper. Het enige onderscheidende kenmerk is de maximale lengte. Bij de conventionele 

KRW-monitoring wordt daarom geen onderscheid gemaakt tussen de twee soorten. Is er met de 

conventionele monitoring geen ‘kleine modderkruiper’ gedetecteerd, dan is er dus ook geen 

‘bastaardmodderkruiper’ gedetecteerd. Met de eDNA-methode zijn beide soorten wel afzonderlijk te 

detecteren. 

 

Ook de spiegelkarper is een hybride vissoorten en is juist goed op basis van uiterlijke kenmerken te 

onderscheiden van de ‘gewone’ karper. (De spiegelkarper heeft veel minder schubben; deze zijn op de 

flanken groot en ongelijk van formaat). Met de toegepaste eDNA-methode is op basis van de huidige 

primersets het onderscheid niet goed te maken. Is er met de eDNA-methode een karper gedetecteerd, dan 

kan dat dus ook een ‘spiegelkarper’ zijn geweest. 

 

6. Helpt de eDNA-voedselwebanalyse om meer inzicht in de ecologische toestand en processen te krijgen 

in de context van een systeemanalyse? 

De resultaten van de eDNA-voedselwebanalyse zijn een grote aanvulling op de conventionele 

monitoringsgegevens, die ten bate van systeemanalyses worden gebruikt. Met de eDNA-techniek wordt veel 

nieuwe informatie gevonden. De duiding ervan vraagt de komende onderzoeksfases de aandacht. Hiervoor 

is het belangrijk om de statistische methodes verder te ontwikkelen. Een eDNA-sample bevat zoveel 

informatie dat het kijken naar de betekenis van een individuele soort te beperkt is. Statistische analyses zijn 

noodzakelijk om in de gegevens verbanden te gaan zien. In fase 2a is reeds een begin gemaakt met het 

verkennen van de eerste (eenvoudige) methodes. Naast deze data-analysetechnieken is er ook behoefte aan 

het ontwikkelen van nieuwe kennis van nu nog onbekende soortgroepen, met name als het om bacteriën 

gaat. Bacteriën vormen vaak het merendeel van het DNA, maar worden met de conventionele monitoring 

niet waargenomen terwijl ze wel een belangrijke rol in de ecologie vervullen. 
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4  

 

 

 

 

VOORUITBLIK FASE 2B (2018) EN VERDER  

 

Op basis van de ervaringen uit fase 2a zijn zowel in de bemonsteringsstrategie, de bio-informatica als de 

dataontsluiting verbeteringen doorgevoerd voor het vervolg. In 2018 (fase 2b) worden twintig locaties 

bemonsterd, bij tien verschillende waterbeheerders (zowel waterschappen als Rijkswaterstaat). Ook is met 

fase 2a de basis gelegd om het wetenschappelijk onderzoek op te kunnen gaan zetten. Hieronder een kort 

overzicht van de verbeteringen die al zijn toegepast of die nog worden doorgevoerd. 

 

Bemonsteringsstrategie 

Uit de resultaten van fase 2a bleek dat tijd een belangrijke factor is, niet alleen voor de hoeveelheid eDNA, 

maar ook voor de samenstelling er van. Om hier beter inzicht in te krijgen is er samen met de 

waterbeheerders voor gezorgd dat in fase 2b op alle 20 locaties zoveel mogelijk eenzelfde bemonsterings-

strategie wordt gevolgd. De meeste locaties worden vier keer bemonsterd in de periode mei tot en met 

augustus, waarbij steeds alle locaties in één week tijd bemonsterd worden. Om de heterogeniteit in de 

dataset niet te groot te maken betreffen de meeste locaties ondiepe gebufferde meren en plassen. 

 

Laboratoriumanalyse 

In het laboratorium zijn op basis van de ervaringen uit fase 2a verbeteringen doorgevoerd om eDNA-

analyses nog schoner uit te kunnen voeren. Hoewel de lage achtergrondruis op basis van de bio-informatica 

pipeline en daarop volgende filtering goed verwijderd wordt, streven we ernaar om de achtergrondruis nog 

verder terug te brengen waardoor een minder strikte filtering nodig is, en mogelijk nog gevoeliger 

gedetecteerd kan worden. Zo wordt er vanaf fase 2b gewerkt in wegwerplaboratoriumkleding en worden 

dubbele handschoenen gedragen. Tevens is het laboratoriumproces nog strikter opgesplitst.  

De werkzaamheden in de cleanrooms en eDNA-extractieruimtes worden vanaf fase 2b door een andere 

analist uitgevoerd dan de werkzaamheden in het post-PCR-laboratorium. Zodoende verminderen we 

contaminaties vanuit het post-PCR-laboratorium. Mogelijk leidt dit tot een nog gevoeligere (dus betere) 

detectie van vissen. 

 

Databeheer en -ontsluiting 

De eDNA-data heeft een enorme omvang en is door de verschillende taxonomische niveaus sterk gelaagd. 

Voor een juiste interpretatie is het noodzakelijk dat de data desondanks eenvoudig en eenduidig wordt 

ontsloten. Daarom wordt een online platform ontwikkeld met een interactieve datavisualisatietool. Dit heeft 

ten eerste als voordeel dat de gebruiker de gewenste data op het gewenste niveau kan inzien, bijvoorbeeld 

alleen het eDNA van algen. Ten tweede kan door een dergelijke centrale data-ontsluiting de kwaliteit 

gewaarborgd blijven. Ook kan op basis van voortschrijdend inzicht de data centraal worden geactualiseerd. 

Zo zullen door het completer worden van de referentiedatabases steeds meer DNA-fragmenten tot op 

soortniveau te herleiden zijn. Ook voor het wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat de data van 

meerder jaren en projecten centraal opgeslagen zijn. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Ten behoeve van de wetenschappelijke borging van de techniek en de methode wordt met Naturalis 

Biodiversity Centre, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen University en de STOWA gewerkt aan 

opzet voor een wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zal bij het NWO1 een financieringsvoorstel worden 

ingediend. De data uit de casussen van de afgelopen en navolgende jaren vormen hierbij belangrijke input. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. 
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Na afronding van dit onderzoek en de publicatie in de wetenschappelijke literatuur zal de gebruikte 

laboratoriumtechniek publiekelijk beschikbaar komen. 

 

Op weg naar een Europese eDNA-maatlat 

Een van de (langetermijn)doelen van het project is de ontwikkeling van een maatlat die gebaseerd is op 

eDNA. In fase 2b zal een eerste aanzet worden gedaan voor de ontwikkeling hiervan. Het hierboven 

genoemde wetenschappelijke onderzoekstraject is mede gericht op de wetenschappelijke borging van  

de ontwikkeling van een dergelijke maatlat. Om de maatlat op basis van eDNA zo goed mogelijk te laten 

aansluiten bij het nationale en Europese beleid, wordt actief samenwerking gezocht met het Europese 

onderzoeksplatform DNAqua-Net, dat zich inzet voor de ontwikkeling van Europese standaarden voor 

eDNA-onderzoek. In overleg met dit platform wordt momenteel onderzocht of een Europese werkgroep 

systeemanalyse kan worden opgezet die zich specifiek richt op het toepassen van eDNA-methodieken ten 

bate van watersysteemanalyses. 

 

 

http://www.dnaqua.net/
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BIJLAGE: KWALITEIT VAN DE TOEWIJZING VAN OTU’S AAN SOORT(GROEP)EN 

 

Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk om te bedenken dat de toewijzing van soorten niet 

altijd correct zal zijn. Immers, als een bepaalde soort niet in de referentiedatabase aanwezig is, dan zal er een 

match zijn met een verwante soort binnen het genus. Incidenteel kan het ook gebeuren dat een genus of 

familie verkeerd wordt toegewezen. Echter, hoe hoger in de taxonomische stamboom, hoe betrouwbaarder 

de identificatie is. Het percentage waarmee een OTU overeenkomt met een sequentie in de 

referentiedatabase geeft een goede maat aan voor de betrouwbaarheid van de identificatie. Zo hebben 

vrijwel alle correcte identificaties op soortniveau een identity-waarde van 1 (dat wil zeggen dat de OTU 

100 % overeenkomt met een sequentie in de referentiedatabase). Een lagere identity-waarde voor een OTU 

geeft aan dat het waarschijnlijk niet de soort betreft waarmee een match gevonden is, maar een daaraan 

verwante soort. 

 

QPCR 

Er zijn een aantal kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor de ‘quantitative polymerase chain reaction (qPCR) 

assays’. Het belangrijkste zijn de R2 van de standaard en de PCR-amplificatie-efficiëntie. 

 

De R2 wordt berekend door DNA van verschillende bekende concentraties te meten. Hoe sterker de relatie 

tussen de toegevoegde DNA-concentratie en de gemeten DNA-concentratie (de Ct-waarde) hoe robuuster 

en betrouwbaarder de kwantificering van het qPCR-assay is. Hoe dichter de R2 bij de 1,00 zit, hoe 

betrouwbaarder het resultaat is. Idealiter is de R2 groter dan 0,98. Bij zeer goede assays is de R2 groter dan 

0,99. De R2 is van alle assays goed tot uitstekend. 

 

De efficiëntie bevindt zich idealiter tussen de 90 % en 110 %. Een efficiëntie van 100 % betekent dat in elke 

cyclus de hoeveelheid eDNA exact verdubbeld wordt gedurende de exponentiële fase van de qPCR.  

De assays 'universal' en 'eukaryotes' zitten daar dicht tegen aan. De bacteriën wijken daar erg vanaf.  

Bij ideale samples hoeft dat geen enkel probleem te geven. Maar wanneer er geringe PCR-inhibitie optreedt 

dan kan het effect daarvan groot zijn, wat kan resulteren in minder betrouwbare kwantificering. 

 

De PCR-assays (de primers) voor de eukaryoten en bacteriën zijn afkomstig uit te wetenschappelijk literatuur. 

De universele primers zijn ontwikkeld door Datura. Op basis van de verkregen waardes voor de R2 en de PCR 

efficiency kan gesteld worden dat het universele qPCR-assay resulteert in de meest betrouwbare 

kwantificering van eDNA. 

 

 

Tabel I.1 Gemiddelde waarden van de R2 en de PCR efficiency, zoals gemeten in alle uitgevoerde qPCR’s (N>6) 
 

Primerset / assay R2 PCR efficiency 

universeel 0,994159 104,9768 % 

eukaryoten 0,987057 112,2606 % 

bacteriën 0,983287 62,09168 %  
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II  

 

 

 

 

BIJLAGE: BEPALING VAN EEN DREMPELWAARDE VOOR HET AANTAL READS  

 

Het is belangrijk om te weten hoeveel reads (dat wil zeggen DNA-fragmenten) een sample minimaal moet 

bevatten om betrouwbaar te zijn. Om deze ondergrens te bepalen zijn per sample ‘rarefaction curves’ 

gemaakt. In zo’n grafiek wordt het aantal verschillende DNA-fragmenten (OTU’s) uitgezet tegen het totale 

aantal DNA-fragmenten (aantal reads). De grafieklijn wordt als volgt opgebouwd. Voor een gekozen reeks x-

waarden wordt een random trekking gedaan uit het sample ter grootte van de x-waarde. Elke OTU heeft 

daarbij een bepaalde kans om getrokken te worden. Die kans is gelijk aan aantal reads van dat OTU gedeeld 

door het totaal aantal reads in het sample. Als voor elke x-waarde uit de reeks het aantal OTU’s is bepaald 

door de random trekking dan kan er een lijn worden getrokken door de berekende punten. 

 

De reeks te kiezen x-waarden is niet gelijk verdeeld. In de onderstaande afbeelding is uitgelegd hoe de reeks 

is opgebouwd. Uitgangspunt is dat de curve in het paarsgekleurde deel het belangrijkst is; hier wordt 

uiteindelijk bepaald of de curve gaat verzadigen of bij hogere x-waarden nog blijft stijgen. Na de helft van 

de curve zijn geen punten meer berekend, omdat het in de eerste helft al duidelijk zou moeten zijn wat het 

verloop van de curve gaat zijn. Als de curve gaat verzadigen, dan betekent dit dat het monster de 

biodiversiteit goed heeft kunnen omvatten. Met meer reads zullen dan alleen maar meer reads van dezelfde 

OTU’s worden gemeten. Als de curve nog lijkt te blijven stijgen, dan zal het monster naar verwachting nog 

meer OTU’s horen te bevatten dan hij op dit moment heeft. Hierdoor is het monster niet representatief en 

voor verdere analyse onbruikbaar Een voorbeeld voor zowel een verzadigde curve als een stijgende curve is 

te zien in onderstaande figuren. Door vervolgens te gaan kijken per curve waar het verzadingspunt zit, kan 

een grens voor het aantal reads worden gegeven. Bij elk sample is de curve twintig keer gesimuleerd.  

 

Op basis van de rarefaction curves van de eDNA-data uit fase 2a wordt voorgesteld om voor de vervolgfase 

de grens voor het minimaal aantal reads per monster te stellen op 100.000 reads. 

 

 

Afbeelding II.1 Schematische weergave bepaling reeks x-waarden voor het maken van een ‘rarefaction curve’ 
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Afbeelding II.2 Een voorbeeld van een verzadigde rarefaction curve (links) en een stijgende rarefaction curve (rechts) 
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III  
 

 

 

 

BIJLAGE: INDELING FUNCTIONELE GROEPEN 

 

 

Tabel III.1  Functionele groepindeling. In de tabel is aangegeven welke taxonomische groep behorende bij een primer 

(universal, eukaryoten of bacteriën) op een taxonomisch niveau is toegeschreven aan een bepaalde functionele 

groep 
 

Primer Tax. niveau Taxonomische groep Functionele groep 

universal phylum Actinobacteria actinobacteria 

universal class Actinobacteria actinobacteria 

bacteria class Cryptophyta algen overig 

eukaryotes class Cryptophyta algen overig 

universal class Bangiophyceae algen overig 

universal class Chrysophyceae algen overig 

universal class Cryptophyta algen overig 

universal class Dictyochophyceae algen overig 

universal phylum Eustigmatophyceae algen overig 

universal class Florideophyceae algen overig 

universal class Glaucocystophyceae algen overig 

universal class Pelagophyceae algen overig 

universal phylum Phaeophyceae algen overig 

universal class Raphidophyceae algen overig 

universal class Rhodellophyceae algen overig 

universal class Taphrinomycetes algen overig 

universal phylum Xanthophyceae algen overig 

universal phylum Candidatus Bathyarchaeota archaea 

universal phylum Candidatus Lokiarchaeota archaea 

universal phylum Candidatus Micrarchaeota archaea 

universal phylum Euryarchaeota archaea 

universal class Hadesarchaea archaea 

universal class Methanococci archaea 

universal class Methanomicrobia archaea 

universal phylum Nanoarchaeota archaea 

universal phylum Thaumarchaeota archaea 
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Primer Tax. niveau Taxonomische groep Functionele groep 

universal class Thermoplasmata archaea 

bacteria class Acidimicrobiia bacteriën overig 

bacteria phylum Acidobacteria bacteriën overig 

bacteria class Actinobacteria bacteriën overig 

bacteria class Actinobacteria bacteriën overig 

bacteria class Alphaproteobacteria bacteriën overig 

bacteria phylum Bacteroidetes bacteriën overig 

bacteria class Bacteroidia bacteriën overig 

bacteria class Bacteroidia bacteriën overig 

bacteria class Betaproteobacteria bacteriën overig 

bacteria order Burkholderiales bacteriën overig 

bacteria class Chitinophagia bacteriën overig 

bacteria phylum Chlamydiae bacteriën overig 

bacteria phylum Chlorobi bacteriën overig 

bacteria phylum Chloroflexi bacteriën overig 

bacteria class Cytophagia bacteriën overig 

bacteria class Dehalococcoidia bacteriën overig 

bacteria class Deltaproteobacteria bacteriën overig 

bacteria phylum Elusimicrobia bacteriën overig 

bacteria phylum Firmicutes bacteriën overig 

bacteria class Flavobacteriia bacteriën overig 

bacteria phylum Fusobacteria bacteriën overig 

bacteria class Gammaproteobacteria bacteriën overig 

bacteria phylum Gemmatimonadetes bacteriën overig 

bacteria phylum Ignavibacteriae bacteriën overig 

bacteria phylum Nitrospirae bacteriën overig 

bacteria class Opitutae bacteriën overig 

bacteria phylum Planctomycetes bacteriën overig 

bacteria class Planctomycetia bacteriën overig 

bacteria phylum Proteobacteria bacteriën overig 

bacteria class Spartobacteria bacteriën overig 

bacteria class Sphingobacteriia bacteriën overig 

bacteria phylum Spirochaetes bacteriën overig 

bacteria phylum Verrucomicrobia bacteriën overig 

bacteria class Verrucomicrobiae bacteriën overig 

eukaryotes class Chrysophyceae bacteriën overig 

eukaryotes class Synurophyceae bacteriën overig 
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universal class Acidimicrobiia bacteriën overig 

universal class Acidithiobacillia bacteriën overig 

universal phylum Acidobacteria bacteriën overig 

universal class Acidobacteriia bacteriën overig 

universal class Alphaproteobacteria bacteriën overig 

universal class Anaerolineae bacteriën overig 

universal phylum Armatimonadetes bacteriën overig 

universal class Bacilli bacteriën overig 

universal phylum Bacteroidetes bacteriën overig 

universal class Bacteroidia bacteriën overig 

universal class Betaproteobacteria bacteriën overig 

universal class Blastocatellia bacteriën overig 

universal class Caldilineae bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Adlerbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Aenigmarchaeota bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Amesbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Aminicenantes bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Azambacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Beckwithbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Berkelbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Campbellbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Cloacimonetes bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Collierbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Dadabacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Daviesbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Falkowbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Gracilibacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Hydrogenedentes bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Kryptonia bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Kuenenbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Latescibacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Levybacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Magasanikbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Marinimicrobia bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Microgenomates bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Moranbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Nomurabacteria bacteriën overig 
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universal phylum Candidatus Omnitrophica bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Parcubacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Peregrinibacteria bacteriën overig 

universal class Candidatus Peribacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Roizmanbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Rokubacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Shapirobacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Tectomicrobia bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Uhrbacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Woesebacteria bacteriën overig 

universal phylum Candidatus Yanofskybacteria bacteriën overig 

universal class Chitinivibrionia bacteriën overig 

universal class Chitinophagia bacteriën overig 

universal phylum Chlamydiae bacteriën overig 

universal class Chlamydiia bacteriën overig 

universal phylum Chlorobi bacteriën overig 

universal class Chlorobia bacteriën overig 

universal phylum Chloroflexi bacteriën overig 

universal class Chloroflexia bacteriën overig 

universal class Clostridia bacteriën overig 

universal class Coriobacteriia bacteriën overig 

universal class Cytophagia bacteriën overig 

universal phylum Deferribacteres bacteriën overig 

universal class Deferribacteres bacteriën overig 

universal class Dehalococcoidia bacteriën overig 

universal class Deinococci bacteriën overig 

universal phylum Deinococcus-Thermus bacteriën overig 

universal phylum Elusimicrobia bacteriën overig 

universal class Endomicrobia bacteriën overig 

universal class Epsilonproteobacteria bacteriën overig 

universal class Erysipelotrichia bacteriën overig 

universal phylum Fibrobacteres bacteriën overig 

universal phylum Firmicutes bacteriën overig 

universal class Flavobacteriia bacteriën overig 

universal phylum Fusobacteria bacteriën overig 

universal class Fusobacteriia bacteriën overig 

universal class Gammaproteobacteria bacteriën overig 
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universal phylum Gemmatimonadetes bacteriën overig 

universal class Gemmatimonadetes bacteriën overig 

universal class Holophagae bacteriën overig 

universal class Ignavibacteria bacteriën overig 

universal phylum Ignavibacteriae bacteriën overig 

universal class Ktedonobacteria bacteriën overig 

universal phylum Lentisphaerae bacteriën overig 

universal class Lentisphaeria bacteriën overig 

universal class Methanobacteria bacteriën overig 

universal class Mollicutes bacteriën overig 

universal class Negativicutes bacteriën overig 

universal class Nitriliruptoria bacteriën overig 

universal phylum Nitrospinae bacteriën overig 

universal class Nitrospinia bacteriën overig 

universal class Nitrospira bacteriën overig 

universal phylum Nitrospirae bacteriën overig 

universal class Opitutae bacteriën overig 

universal class Phycisphaerae bacteriën overig 

universal phylum Planctomycetes bacteriën overig 

universal class Planctomycetia bacteriën overig 

universal phylum Proteobacteria bacteriën overig 

universal class Rubrobacteria bacteriën overig 

universal class Solibacteres bacteriën overig 

universal class Spartobacteria bacteriën overig 

universal class Sphingobacteriia bacteriën overig 

universal phylum Spirochaetes bacteriën overig 

universal class Spirochaetia bacteriën overig 

universal phylum Synergistetes bacteriën overig 

universal class Synergistia bacteriën overig 

universal class Synurophyceae bacteriën overig 

universal phylum Tenericutes bacteriën overig 

universal class Thermoleophilia bacteriën overig 

universal phylum Thermotogae bacteriën overig 

universal class Thermotogae bacteriën overig 

universal class Tissierellia bacteriën overig 

universal phylum Verrucomicrobia bacteriën overig 

universal class Verrucomicrobiae bacteriën overig 
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universal class Deltaproteobacteria bacteriën overig 

 
superkingdom Bacteria bacteriën overig 

bacteria phylum Cyanobacteria blauwalgen 

universal phylum Cyanobacteria blauwalgen 

eukaryotes subclass Haptoria ciliaten 

eukaryotes class Litostomatea ciliaten 

eukaryotes class Oligohymenophorea ciliaten 

eukaryotes class Spirotrichea ciliaten 

universal class Armophorea ciliaten 

universal class Colpodea ciliaten 

universal class Heterotrichea ciliaten 

universal class Karyorelictea ciliaten 

universal class Litostomatea ciliaten 

universal class Nassophorea ciliaten 

universal class Oligohymenophorea ciliaten 

universal class Phyllopharyngea ciliaten 

universal class Plagiopylea ciliaten 

universal class Prostomatea ciliaten 

universal class Spirotrichea ciliaten 

eukaryotes phylum Bacillariophyta diatomeeën 

eukaryotes class Coscinodiscophyceae diatomeeën 

universal class Bacillariophyceae diatomeeën 

universal phylum Bacillariophyta diatomeeën 

universal class Coscinodiscophyceae diatomeeën 

universal class Fragilariophyceae diatomeeën 

universal class Mediophyceae diatomeeën 

bacteria phylum Streptophyta eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Gastrotricha eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Streptophyta eukaryoten overig 

eukaryotes class Amphibia eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Annelida eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Apicomplexa eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Arthropoda eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Bryozoa eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Chordata eukaryoten overig 

eukaryotes class Chromadorea eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Mollusca eukaryoten overig 
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eukaryotes phylum Nematoda eukaryoten overig 

eukaryotes class Ostracoda eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Platyhelminthes eukaryoten overig 

eukaryotes phylum Tardigrada eukaryoten overig 

universal class Acoela eukaryoten overig 

universal class Actinopteri eukaryoten overig 

universal class Amphibia eukaryoten overig 

universal phylum Annelida eukaryoten overig 

universal class Aphelidea eukaryoten overig 

universal phylum Apicomplexa eukaryoten overig 

universal class Appendicularia eukaryoten overig 

universal class Arachnida eukaryoten overig 

universal phylum Arthropoda eukaryoten overig 

universal class Aves eukaryoten overig 

universal class Bryopsida eukaryoten overig 

universal phylum Bryozoa eukaryoten overig 

universal class Catenulida eukaryoten overig 

universal class Cestoda eukaryoten overig 

universal class Chilopoda eukaryoten overig 

universal class Chondrichthyes eukaryoten overig 

universal phylum Chordata eukaryoten overig 

universal class Chromadorea eukaryoten overig 

universal phylum Chromerida eukaryoten overig 

universal phylum Cnidaria eukaryoten overig 

universal class Coccidia eukaryoten overig 

universal class Collembola eukaryoten overig 

universal phylum Colponemidia eukaryoten overig 

universal phylum Ctenophora eukaryoten overig 

universal class Demospongiae eukaryoten overig 

universal class Diplopoda eukaryoten overig 

universal class Enopla eukaryoten overig 

universal class Enoplea eukaryoten overig 

universal class Eutardigrada eukaryoten overig 

universal class Gastropoda eukaryoten overig 

universal phylum Gastrotricha eukaryoten overig 

universal class Gregarinasina eukaryoten overig 

universal class Heterolobosea eukaryoten overig 
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universal class Hydrozoa eukaryoten overig 

universal class Hyphochytriomycetes eukaryoten overig 

universal class Ichthyosporea eukaryoten overig 

universal class Insecta eukaryoten overig 

universal class Jungermanniopsida eukaryoten overig 

universal class Labyrinthulomycetes eukaryoten overig 

universal class Liliopsida eukaryoten overig 

universal class Mammalia eukaryoten overig 

universal phylum Mollusca eukaryoten overig 

universal class Monogenea eukaryoten overig 

universal phylum Nematoda eukaryoten overig 

universal phylum Nemertea eukaryoten overig 

universal class Ostracoda eukaryoten overig 

universal class Phylactolaemata eukaryoten overig 

universal phylum Platyhelminthes eukaryoten overig 

universal class Polychaeta eukaryoten overig 

universal phylum Porifera eukaryoten overig 

universal phylum Streptophyta eukaryoten overig 

universal phylum Tardigrada eukaryoten overig 

universal class Trematoda eukaryoten overig 

universal phylum Xenacoelomorpha eukaryoten overig 

 
superkingdom Eukaryota eukaryoten overig 

eukaryotes class Dinophyceae flagellaten 

universal class Dinophyceae flagellaten 

universal phylum Euglenida flagellaten 

universal class Placididea flagellaten 

bacteria class Chlorophyceae groenalgen 

bacteria phylum Chlorophyta groenalgen 

bacteria class Trebouxiophyceae groenalgen 

eukaryotes phylum Chlorophyta groenalgen 

eukaryotes class Zygnemophyceae groenalgen 

universal class Charophyceae groenalgen 

universal class Chlorodendrophyceae groenalgen 

universal class Chlorophyceae groenalgen 

universal class Coleochaetophyceae groenalgen 

universal class Klebsormidiophyceae groenalgen 

universal class Mamiellophyceae groenalgen 
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universal class Mesostigmatophyceae groenalgen 

universal class Nephroselmidophyceae groenalgen 

universal class Pedinophyceae groenalgen 

universal class Trebouxiophyceae groenalgen 

universal class Ulvophyceae groenalgen 

universal class Zygnemophyceae groenalgen 

universal phylum Chlorophyta groenalgen 

eukaryotes class Katablepharidophyta heterotroof 

eukaryotes phylum Chytridiomycota schimmels 

eukaryotes phylum Ascomycota schimmels 

eukaryotes phylum Basidiomycota schimmels 

eukaryotes phylum Blastocladiomycota schimmels 

eukaryotes class Chytridiomycetes schimmels 

eukaryotes phylum Microsporidia schimmels 

eukaryotes class Sordariomycetes schimmels 

eukaryotes class Sordariomycetes schimmels 

universal class Agaricomycetes schimmels 

universal class Agaricostilbomycetes schimmels 

universal class Archaeorhizomycetes schimmels 

universal class Arthoniomycetes schimmels 

universal phylum Ascomycota schimmels 

universal class Basidiobolomycetes schimmels 

universal phylum Basidiomycota schimmels 

universal class Blastocladiomycetes schimmels 

universal phylum Blastocladiomycota schimmels 

universal class Chytridiomycetes schimmels 

universal phylum Chytridiomycota schimmels 

universal phylum Cryptomycota schimmels 

universal class Cystobasidiomycetes schimmels 

universal class Dothideomycetes schimmels 

universal class Entomophthoromycetes schimmels 

universal phylum Entomophthoromycota schimmels 

universal class Eurotiomycetes schimmels 

universal class Glomeromycetes schimmels 

universal phylum Glomeromycota schimmels 

universal class Lecanoromycetes schimmels 

universal class Leotiomycetes schimmels 
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universal class Malasseziomycetes schimmels 

universal class Microbotryomycetes schimmels 

universal phylum Microsporidia schimmels 

universal class Monoblepharidomycetes schimmels 

universal class Oomycetes schimmels 

universal class Pezizomycetes schimmels 

universal class Pucciniomycetes schimmels 

universal class Saccharomycetes schimmels 

universal class Schizosaccharomycetes schimmels 

universal class Sordariomycetes schimmels 

universal class Tremellomycetes schimmels 

universal class Ustilaginomycetes schimmels 

universal class Wallemiomycetes schimmels 

eukaryotes class Bivalvia tweekleppigen 

universal class Bivalvia tweekleppigen 

eukaryotes class Branchiopoda zoöplankton 

eukaryotes class Maxillopoda zoöplankton 

eukaryotes class Monogononta zoöplankton 

eukaryotes phylum Rotifera zoöplankton 

universal class Bdelloidea zoöplankton 

universal class Branchiopoda zoöplankton 

universal class Malacostraca zoöplankton 

universal class Maxillopoda zoöplankton 

universal class Merostomata zoöplankton 

universal class Monogononta zoöplankton 

universal phylum Rotifera zoöplankton 
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