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Veel soorten zijn lastig te vinden

 Grote modderkruiper

• Verlandende vegetaties

• Verstopt zich bij gevaar in de modder 

 Waterspitsmuis

• Lage dichtheden

• Grote vangstinspanning nodig

 Exoten

• Amerikaanse brulkikker 

• Invasiefront exotische grondels
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Nieuwe methode: environmental DNA

 Dieren die in het water leven laten daarin DNA achter via 
huidcellen, faeces en urine = eDNA

eDNA
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eDNA verzamelen met watermonsters

 Oplossend vermogen van water

 Snel en efficiënt 
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Monsters checken op eDNA in het lab

 Polymerase chain reaction (PCR) en primers

 PCR vermeerdert alleen DNA dat aan 
primers gebonden is

 Primers zijn soortspecifiek

• dna-code gelijk binnen alle subpopulaties

• dna-code uniek voor de doelsoort

 Er wordt dus enkel DNA vermeerderd als er
DNA van de doelsoort aanwezig is in het 
monster

M    1  2  3 4

500 bp

250 bp

Doelsoort
aanwezig
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eDNA toont recente aanwezigheid

 Experimenten tonen dat eDNA binnen 3 weken afbreekt in water 
(Dejean et al., 2011)

Lab experiment Veld experiment
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Voorbeeld eDNA bij Brulkikkers

 Eerste toepassing van de methode (Ficetola et al., 2008)

 Vervolg studie naar verspreiding (Dejean et al., 2012)

 Traditionele methoden

• Eitjes zoeken, larven en 
roepende dieren

• In 7 van de 49 wateren 
brulkikker gevonden      
(14 procent)

 Environmental DNA

• In 38 van de 49  wateren 
brulkikker gevonden     
(78 procent)
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Samenwerking over de grens

 Beide organisaties vullen elkaar aan

 Uitvinder eDNA

 Jarenlange ervaring

 Speciaal lab

 Speciale protocollen

 Referentie database

 28 professionals

 2000 vrijwilligers

 Kennis ecologie en 
verspreiding

 Ervaring met grote 
projecten
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Eerste eDNA studies in Nederland 

 In 2011 heeft RAVON i.s.m. Spygen een pilot uitgevoerd voor het 
opsporen van grote modderkruipers met eDNA (Herder et al., 2012)

 Afgelopen jaar groot aantal eDNA studies uitgevoerd:

Knoflookpad

23 oude locaties 

eDNA 6 locaties

Grote modderkruiper

Nieuwe locaties ontdekt

Enkele controles gemist 

Kamsalamander

Traditioneel 2 locaties

eDNA 5 locaties

 Afgelopen jaar succesvolle pilots voor groene glazenmaker en 
gevlekte witsnuitlibel (samen met de Vlinderstichting):
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eDNA studies met zoogdieren 

Otter

15 locaties 

eDNA 4 locaties
Thomsen et al, 2012

Nerts / Bunzing

Resultaat

?
SPYGEN unpublished

 In Nederland: RAVON en de Zoogdiervereniging in kader NEM

Edelhert

“Bijvangst”

In plas
Thomsen et al, 2012

Bruinvis

Goed in enclosure

Wisselend in zee
Foote et al., 2012
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Pilot studie waterspitsmuis

 Waterspitsmuis bij uitstek een geschikte soort voor eDNA?

 Maar ….    niet aangetroffen op 10 locaties

 Mogelijke oorzaken:

• Toch niet aanwezig op plek van monsteren

• Klein dier, lage dichtheid

• Levenswijze voornamelijk op land!
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Pilotstudie noordse woelmuis

 Noordse woelmuis  die dan wel?

• Hogere dichtheden, leeft langs oevers, zwemt soms.

 Ja….    met eDNA op 5 van de 10 locaties

 Niet zeker of 5 locaties “gemist” zijn met eDNA 

 vervolgstudie 2013
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Pilot studie noordse woelmuis extra

 Noordse woelmuis keutels zijn niet te onderscheiden van aardmuis 
en veldmuis.

 Keutelhoopjes zijn te vinden in het veld:

 Geanalyseerd op DNA noordse woelmuis

 5 van de 7 scoorde positief

 2 negatieve onduidelijk welke soort
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Dichtheden via eDNA – in het lab

 In het lab

• Significante relatie tussen aantal larven van kamsalamander en 
knoflookpad en hoeveelheid eDNA

Thomsen et al., 2012
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Dichtheden via eDNA – in het veld

 Zwaluwbunders nabij Tilburg

• 9 wateren in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 
geïnventariseerd met eDNA, schepnet en fuiken.

 Resultaten traditioneel

• In 2 poelen kamsalamander

 Resultaten eDNA

• In 5 poelen kamsalamander

 Sterkste eDNA signaal kwam uit poelen
met meeste larven!
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Dichtheden via eDNA – in het veld

 Resultaten zijn niet eenduidig!

• Voor grote modderkruiper verschillende malen op 
zelfde locatie gemonsterd met wisselend resultaat.

 Factoren mogelijk van invloed op 
hoeveelheid eDNA

• Activiteit 
• Microbiele activiteit
• Temperatuur, pH, conductiviteit
• Organisch materiaal
• Watertype (stroming, verdunning etc.)

 Onderzoek nodig per soort, 
watertype, periode etc.



17/34

eDNA uit de bodem

Andersen et al., 2012 

 Studie in dierentuinen

• Olifant, tijger, leeuw, zebra, antilopen, giraffe

 Onnatuurlijke dichtheid aan dieren met hoge biomassa

 De meeste soorten aan te tonen met eDNA uit bodem
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De volgende stap: multisequencing

 Universele primer voor soortgroep

 Al het DNA van 1 soortgroep 
vermeerdert in de PCR

 Al het vermeerderde DNA uitlezen 
met een multisequencer

 Op de computer een match maken 
met database
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De volgende stap: multisequencing

 Afkomst van nectar naar familie – in de Pyreneeën. 
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De volgende stap: multisequencing

 Reeds succesvol getest door Spygen in Frankrijk

• Amfibieën in poelen: met eDNA zelfde of          
meer soorten dan traditioneel.

• Vissen in de Rhône: met eDNA 23 soorten           
tegen 19 soorten met elektrovissen. 
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De volgende stap: multisequencing

 RAVON heeft onderzoek gedaan in Nederland

• Vergelijking KRW bevissing met eDNA

• Voorlopige resultaten (eDNA monsters nog niet 
compleet geanalyseerd):

• eDNA 19 soorten, elektrovissen 20 soorten.
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eDNA uit bloedzuigers

 DNA uit bloed in bloedzuigers > 4 maanden goed

Schnell et al., 2012 Annamite striped
rabbit

Small-toothed
ferret-badger

Serow

The Truong Son munjtac (Muntiacus truongsonensis)


