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Voorwoord
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening voert Bureau Waardenburg
een kosten-batenanalyse uit van eDNA monitoring van rijkswateren, op basis van de
gegevens verkregen uit het pilot-onderzoek “Effectiviteit van eDNA metabarcoding voor
vismonitoring rijkswateren” (Schutter et al. 2019).
In deze rapportage is de kosten-batenanalyse voor het gebruik van eDNA metabarcoding
voor visstand monitoring van de Rijkswateren uitgewerkt voor de Rijn, de Nieuwe
Waterweg en het Haringvliet. Op basis van studies zoals vastgelegd in Schutter en van
Kessel (2020) en van Van Bochove (2020) is in overleg met Rijkswaterstaat gekozen om
het bemonsteringscenario uit te werken waarin er minimaal 6 en maximaal 18
oevermonsters worden genomen verspreid over 6 maanden in een jaar (3 maanden in het
voorjaar en 3 maanden in het najaar). De resultaten van de kosten-batenanalyse zijn
geëxtrapoleerd naar alle overige rijkswateren waarvoor eDNA metabarcoding voor het
monitoren van vissen in de toekomst gewenst is.
Vanuit Bureau Waardenburg is het project uitgevoerd door:
Miriam Schutter
Analyse en rapportage
Nils van Kessel
Projectleiding en rapportage
De kwaliteitscontrole is uitgevoerd door Michiel Hootsmans (KWR).
Vanuit Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening is het project begeleid door Eddy
Lammens, Marjoke Muller, Stan Banach, Mervyn Roos, Gerrit Vossebelt en Arnold Veen.
Zij worden bedankt voor de plezierige samenwerking.
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1 Inleiding
Rijkswaterstaat is als waterbeheerder verantwoordelijk voor een goede ecologische
toestand van de Rijkswateren. De visstand is één van de kwaliteitsindicatoren. Tijdens een
pilot-onderzoek is door Bureau Waardenburg, Datura en KWR onderzocht of
environmental DNA (eDNA) metabarcoding een effectieve en betrouwbare methode is voor
het monitoren van de visstand in grote stromende wateren (Schutter et al. 2019). Hierbij is
onder andere gekeken naar de invloed van ruimtelijke en temporele variatie in
monstername, bemonsteringsinspanning en de effecten van abiotische factoren op de
detectie van (rivier)vissen. Daarnaast is onderzocht of het gegenereerde soortbeeld
overeenkomt met traditionele monitoringstechnieken.
Dit pilot-onderzoek toonde aan dat de trefkans van soorten per waterlichaam sterk
afhankelijk is van het aantal monsters, het type monster (mengmonster of individueel
monster), de locatie, tijd van het jaar en de gevoeligheid van de analyse. De genoemde
factoren bepalen in sterke mate het percentage van het totaal aantal soorten dat
gedetecteerd kan worden. De kosten die gemoeid zijn met het verzamelen en analyseren
van de monsters zullen dus bepalen in hoeverre deze methode voldoende kostenefficiënt
is als vervanger van de passieve monitoring.
Rijkswaterstaat wil graag inzicht krijgen in de kosten van de verschillende technisch
uitvoerbare scenario’s van bemonstering. Rijkswaterstaat heeft daarom Bureau
Waardenburg gevraagd een kosten-batenanalyse uit te voeren. Daarnaast heeft
Rijkswaterstaat aan Datura Molecular Solutions gevraagd om te onderzoeken of het
vergroten van het monstervolume leidt tot betere detectiekansen (soortenrijkdom en
soortensamenstelling). In de tussenrapportage (Schutter & Van Kessel 2020) zijn de
kosten en de baten van verschillende bemonsteringsscenario’s reeds geïllustreerd voor
het waterlichaam de Rijn, o.b.v. van de methoden gebruikt in Schutter et al. (2019 & 2020).
In de voorliggende rapportage is op basis van de resultaten met een groter monstervolume
(Van Bochove 2020) en in overleg met Rijkswaterstaat gekozen om de volgende
bemonsteringscenario’s uit te werken voor de kosten-batenanalyse:
• 6 oevermonsters verspreid over 6 maanden in het jaar (1 per maand per locatie:
één monsterpunt)
• 18 oevermonsters verspreid over 6 maanden in het jaar (1 per maand per locatie:
3 verschillende monsterpunten)
Zowel de kosten en de baten van het gebruik van de methode gebruikt in Schutter et al.
(2019) en Van Bochove (2020) worden inzichtelijk gemaakt voor deze scenario’s.
Daarnaast zijn de resultaten van de kosten-batenanalyse geëxtrapoleerd naar alle overige
rijkswateren waarvoor eDNA metabarcoding voor het monitoren van vissen in de toekomst
gewenst is (van Rijssel et al. 2019, van Keeken et al. 2020).
Voor uitleg omtrent de in deze rapportage gebruikte terminologie en inzicht in het eerder
gehanteerde studiedesign en de daaruit volgende conclusies wordt verwezen naar het
rapport “Effectiviteit van eDNA metabarcoding voor vismonitoring rijkswateren” (Schutter
et al. 2019) en “Concept rapportage: vergelijking monstermethodes eDNA metabarcoding
van vissen in de grote rivieren” (Van Bochove 2020).
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2 Materiaal en methoden
2.1

Watertypen
De bemonsterde waterlichamen in Schutter et al. (2019) dienen als referentie voor de
verschillende watertypen waarvoor wordt onderzocht hoe eDNA monitoring kan worden
ingezet voor vismonitoring:
• de Rijn als referentie voor grote rivieren (watertype R7)
• de Nieuwe Waterweg als referentie voor overgangswateren (watertype O2)
• het Haringvliet als referentie voor grote meren (vóór opening kier) (watertype R8)

2.2

Bemonsteringsscenario’s
In de studie van Van Bochove (2020) zijn verschillende bemonsteringsmethoden
vergeleken in waterlichaam de Rijn en de Nieuwe Waterweg voor 3 eDNA monsters
genomen in de maand mei. Monstername met gebruik van cross-flow filters (Envirocheck
HV filters, monstervolume 60L) in combinatie met het gebruik van het PCI-protocol voor
DNA-extractie (i.e. Phenol Chloroform Isopropanol extractie) leverde het hoogste aantal
gedetecteerde soorten op. In overleg met Datura Molecular Solution en Rijkswaterstaat is
voor deze rapportage een update van de resultaten zoals beschreven in Van Bochove
(2020) gebruikt. Hierbij zijn de vissoorten die alleen werden gedetecteerd als singletons
tijdens de bioinformatica analyse wel meegenomen in de analyse. Een singleton is een
DNA-sequentie die precies één keer voorkomt in de resultaten van een eDNA monster en
dus uniek is binnen deze resultaten. De beslissing om deze detecties toe te voegen aan
de resultaten leidde tot een hoger aantal gedetecteerde soorten per monster (zie bijlage I).
Aangezien in deze rapportage alleen detecties van eDNA sequenties gebruikt die op
soortnaam konden worden gebracht, wijken de gedetecteerde soortaantallen af van
hetgeen is gepresenteerd in Van Bochove 2020.
In deze rapportage worden de scenario’s uitgewerkt voor de kosten-batenanalyse aan de
hand van de volgende parameters:
Bemonsteringsintensiteit:
• 6 oevermonsters verspreid over 6 maanden in het jaar (1 per maand per locatie:
één monsterpunt)
• 18 oevermonsters verspreid over 6 maand en in het jaar (1 per maand per locatie:
3 verschillende monsterpunten)
Bemonsteringsmethode:
• Zoals beschreven in Schutter et al. 2019: monstervolume van 1L (dead-end filter:
PES membraan)
• Zoals beschreven in Van Bochove 2020: monstervolume van 60L (cross-flow filter:
Envirocheck HV filter).
Voor overige verschillen tussen de bemonsteringmethoden wordt verwezen naar bijlage
II en Van Bochove (2020). Het effect van monstervolume kan alleen worden
Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren
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doorgerekend voor de Rijn en de Nieuwe Waterweg, aangezien Van Bochove (2020)
alleen deze twee wateren heeft onderzocht. Voor een grove schatting van het effect van
een groter monstervolume op de bemonstering van de Haringvliet worden de resultaten
van de Rijn en de Nieuwe Waterweg als marge gebruikt.
De volgende uitgangspunten zijn genomen voor de bemonsteringsscenario’s:
• Er worden alleen oevermonsters genomen. Uit het rapport van Schutter et al.
(2019) bleek dat op basis van oevermonsters een groot deel van de aanwezige
soortenrijkdom te detecteren is. Bovendien lijkt het nemen van oevermonsters
kostenefficiënter omdat deze bemonsteringen door één persoon kunnen worden
uitgevoerd en er minder materiaal (o.a. boot) nodig is. Hierbij is geen rekening
gehouden met eventuele veiligheidseisen van Rijkswaterstaat die verplicht stellen
om werkzaamheden naast het water met twee personen uit te voeren. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het nemen van bodem- en of oppervlaktemonsters
langs een raai dwars over de rivier, welke zeker door tenminste twee personen
dienen te worden uitgevoerd. Op snelstromende rivieren met veel (grote)
scheepvaart speelt veiligheid ook een rol.
• Er worden alleen detecties van eDNA sequenties gebruikt die op soortnaam
konden worden gebracht (bv. Limanda limanda wel, maar niet: Limanda limanda
•
•

x Hippoglossoides platessoides).
Er wordt een combinatie van 12S en 16S primers gebruikt. De combinatie van
beide primers leverde de meeste soorten detecties op (Schutter et al. 2019)
Er worden monsters genomen verspreid over 6 maanden: maart, april, mei en
september, oktober, november (minimaal 1 per maand). Het te detecteren
soortenspectrum verschilt per maand, afhankelijk van o.a. migratie en de
levenswijze van vissoorten (Schutter et al. 2019)

De geschatte soortenrijkdom uit de diverse scenario's wordt vergeleken met de
soortenrijkdom zoals bepaald met alle gecombineerde gegevens uit Schutter et al. (2019),
het ' maximale’ scenario. In dit maximale scenario (94 eDNA monsters per waterlichaam)
zijn naast oevermonsters ook bodem- en oppervlaktemonsters van de seizoen- én
detailstudie meegenomen (maximale kosten en goed resultaat). Daarnaast wordt het effect
van monstername in de maand mei en monstername op één of meerdere locaties
inzichtelijk gemaakt voor de batenanalyse.

2.3

Batenanalyse
De baten (i.e. aantal gedetecteerde soorten en scoringspercentage) van de verschillende
scenario’s zijn berekend op basis van de gegevens van de onderzoekpilot “Effectiviteit van

eDNA metabarcoding voor vismonitoring rijkswateren” van Schutter et al. (2019) en
“Concept rapportage: vergelijking monstermethodes eDNA metabarcoding van vissen in
de grote rivieren” (Van Bochove 2020). Voor details wordt verwezen naar deze
rapportages.
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2.3.1

Soortverzadigingscurves
Soortverzadingscurves per bemonsteringsstrategie zijn berekend op basis van bestaande
data (Schutter et al. 2019) met behulp van de R-package iNext in R-studio (Hsieh et al.
2016). De parameterschatting (“bootstrap replication”) is 50 keer herhaald (default
instelling) om tot een gemiddelde schatting te komen en de bijbehorende 95%
betrouwbaarheidsintervallen.
De berekende soortverzadingscurves zijn geëxtrapoleerd op basis van het aantal monsters
waarvan eDNA gegevens zijn (eDNA monsters) binnen elk bemonsteringsscenario. De
grafieken worden gepresenteerd tot 18 of 94 eDNA monsters. De 95%
betrouwbaarheidsintervallen geven aan dat bij herhaling van de bemonstering in 95 van de
100 gevallen (dus met 95% kans) de waarde van de geschatte parameter binnen dit interval
valt. Dit betekent ook dat er een 5% kans is dat dat waarde van de geschatte paramater
buiten dit interval valt.
De betrouwbaarheidsintervallen van de geëxtrapoleerde data zijn soms erg groot, wat
betekent dat er minder accuraat voorspeld kan worden wat de waarde van de geschatte
parameter wordt bij herhaling van de bemonstering. Voor een accurate schatting (i.e. klein
interval) met hoge betrouwbaarheid (i.e. 95% betrouwbaarheid) is er een grotere
steekproef nodig, ofwel een groter aantal eDNA monsters op basis waarvan de schattingen
worden gemaakt. Veel spreiding in de data resulteert ook in grotere
betrouwbaarheidsintervallen.

2.3.2

Scoringspercentages
De geschatte soortenrijkdom binnen de verschillende bemonsteringsscenario’s is
berekend met behulp van de R-package iNext in R-studio (Hsieh et al. 2016). De
scoringspercentages zijn berekend ten opzichte van het maximale scenario met n=94
monsters. De resultaten voor de te vergelijken scenario’s worden weergegeven in tabellen.

2.4

Kostenanalyse
De kosten van de eDNA bemonstering en lab analyse zijn berekend en geëxtrapoleerd
naar de bemonstering van 22 stromende Rijkswateren (zie Tabel 2.1).
Tabel 2.1:

Lijst met waterlichamen en watertype waarvoor de kostenanalyse is opgesteld.

Waterlichaam
Benedenloop Waal
Oude Maas
Nieuwe Merwede
Hollandse IJssel
Noordzeekanaal
Nieuwe Waterweg
Getijden Lek
Benedenloop Gelderse IJssel
Rijn
Bovenloop Waal
Benedenloop Nederrijn
Bovenloop Nederrijn
Bovenloop Gelderse IJssel

Watertype
R8
R8
R8
R8
O2b
O2b
R7
R7
R7
R7
R7
R7
R7
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Zwarte Water
Getijden Maas
Bedijkte Maas
Zandmaas
Hollands Diep
Afgedamde Maas
Brabantse Biesbosch Noordwaard
Grensmaas
Haringvliet (West)

R7
R7
R7
R7
R8
R8
R8
R16
O2b

De volgende kosten zijn opgenomen:
• Veldwerkzaamheden (o.a. uitvoering, aantal bemonsteringslocaties, etc.)
Berekende kosten zijn gebaseerd op het aantal te bemonsteren locaties, de reistijd
naar locaties en de reistijd tussen de locaties en de hands-on tijd voor de filtratie met
de verschillende type filters. Er is uitgegaan van 1, 2 of 3 eDNA monsters per
waterlichaam. Voorbereiding, materialen (samplekits, boot, auto etc.) en transport naar
laboratorium zijn hierbij inbegrepen. Er is van uit gegaan dat de watermonsters worden
genomen door één monsternemer met auto.
•

Laboratoriumanalyse/ verwerking monsters
Berekende kosten zijn gebaseerd op het verwerken van de monsters vanaf het
moment dat ze vanuit het veld in het laboratorium terecht zijn gekomen tot en met de
oplevering van gegenereerde soortenlijsten per sample

Niet opgenomen zijn de kosten voor gegevensanalyse en rapportage. Dergelijke kosten
zijn erg afhankelijk van de te beantwoorden onderzoeksvragen. Kosten voor planning,
administratie, reiskosten en kwaliteitszorg zijn eveneens niet begroot.
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3 Resultaten
De resultaten worden gepresenteerd per waterlichaam en dienen als maatstaf voor de
betreffende watertypen (zoet water rivieren (watertype R7), overgangswateren (watertype
O2) en grote zoete wateren (watertype R8)).

3.1

De Rijn
De Rijn valt onder het watertype R7 “zoet water rivieren”. In het maximale scenario van 94
monsters, bestaande uit mengmonsters en individuele monsters van alle habitats (oever,
oppervlak, bodem), werden 46 vissoorten gedetecteerd in de Rijn (Schutter et al., 2019).

Figuur 3.1: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op a) het scenario van 3
oevermonsters in mei 2020 met cross-flow filters, b) het scenario van 18 oevermonsters
per genomen in het hele jaar (3 oeverlocaties per maand en 6 maanden), c) het scenario
van 54 monsters van oever, bodem en oppervlak (“seizoen studie”), d) het maximale
scenario van 94 monsters van oever, bodem en oppervlak incl. detailbemonstering
(“detailstudie”).

Uit Figuur 3.1 is duidelijk dat het gebruik van het cross-flow filters voor het nemen van 3
eDNA monters op locatie 1, 2 en 3 in 2020 veel meer soorten oplevert dan de het gebruik
van dead-end filters voor 3 monsters op locatie 1, 2 en 3 in 2018 (34 soorten vs. 16 soorten)
(zie Tabel 3.1), ook als specifiek de maand mei wordt vergeleken. Het scoringspercentage

Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren
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(i.e. de baten) van 3 monsters in de maand mei is 74% bij gebruik van cross-flow filters, en
slechts 35% bij gebruik van de dead-end filters.
De soortverzadingscurves van beide strategieën verzadigen bij gemiddeld 38 soorten
(scoringspercentage 83%), echter de verzadiging wordt bij gebruik van cross-flow filters al
bereikt bij ca. 12-13 monsters, en bij het gebruik van dead-end filters bij ca. 62-63 monsters
(zie Figuur 3.1).
Uit de grafiek in figuur 3.1 en het scoringspercentage blijkt dat er met de strategie van het
alleen bemonsteren van oeverlocaties wel degelijk soorten worden gemist in de Rijn. Het
bemonsteren van bodem en oppervlakte langs raaien kan dus 17% meer soorten
opleveren (ofwel: 8 soorten) (Schutter et al. 2019). De meerwaarde van eDNA
bemonstering van de bodem en oppervlakte langs raaien wordt echter pas behaald na ca.
31 eDNA monsters (zie figuur 3.1).

Figuur 3.2: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op a) het scenario van 6 monsters
per jaar op oever locatie 1, b) het scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 2,
c) het scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 3, en g) het scenario van 18
monsters per jaar op locatie 1, 2 en 3.

In Figuur 3.2 wordt de variatie in het aantal gedetecteerde soorten tussen
bemonsteringslocaties inzichtelijk gemaakt voor de Rijn: de monsters genomen op locatie
3 (blauw) leveren een hoger aantal gedetecteerde soorten dan op locatie 1 (rood). Bij
monstername op alle 3 de locaties zullen de meeste soorten gedetecteerd worden. De
interpolatie van de curve op basis van de samengevoegde data (locatie123) levert een
schatting van het aantal gedetecteerde soorten op basis van random geselecteerde
monsters van locatie 1, 2 en/of 3. Deze waarde is hierdoor lager dan het aantal
gedetecteerde soorten op locatie 3.
De verschillen tussen monsters van verschillende locaties kunnen diverse oorzaken
hebben, hetzij de bemonsterde locatie zelf, verschillen in bemonsteringsomstandigheden
(bv de aanwezigheid van veel DNA van één soort die de detectie van andere soorten drukt)
en/of contaminaties tijdens laboratoriumwerkzaamheden.
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Tabel 3.1: Baten van de verschillende bemonsteringsscenario’s in de Rijn bij gebruik van crossflow filters (Van Bochove 2020) en dead-end filters (Schutter et al. 2019). In de tabel
staan de volgende gegevens: het doorgerekende bemonsteringsscenario, het aantal
monsters, de methode van berekening (interpolated, observed, extrapolated), sample
coverage (i.e. steekproefdekking), het aantal gedetecteerde soorten, de boven en
ondergrens van het 95% vertrouwensinterval, het scoringpercentage t.o.v. maximale
scenario en de data die als bron zijn gebruikt voor de berekening.
scenario

aantal
monsters

method

Sample
coverage

aantal
soorten

onder boven scorings
grens grens percentage

n=1
n=3
n=6
n=18
n=100

interpolated
observed
extrapolated
extrapolated
extrapolated

0.869
0.947
0.986
1
1

28.0
34.0
37.0
38.1
38.1

25.9 30.1
30.8 37.2
31.7 42.4
27.9 48.3
24.01 52.16

61%
74%
81%
83%
83%

n=1
n=3
n=3
n=6
n=18
n=100
n= 200

interpolated
observed
interpolated
interpolated
observed
extrapolated
extrapolated

0.571
0.810
0.653
0.830
0.944
0.999
1

9.3
16
16.2
22.4
31
38.5
38.6

7.4
12.4
14.5
20.2
26.9
23.6
23.8

20%
35%
35%
49%
67%
84%
84%

bron data

Envirocheck filters (Van Bochove 2020)
1 oevermonster in mei
3 oevermonsters in mei
6 oevermonsters per jaar/ 1 per maand
18 oevermonsters per jaar/ 3 per maand
100 oevermonsters per jaar

Rijn 2020 oever
Rijn 2020 oever
Rijn 2020 oever
Rijn 2020 oever
Rijn 2020 oever

lokatie123 Envirocheck
lokatie123 Envirocheck
lokatie123 Envirocheck
lokatie123 Envirocheck
lokatie123 Envirocheck

PES filters (Schutter et al. 2019)
1 oevermonster in mei
3 oevermonsters in mei
3 oever monsters per jaar
6 oevermonsters per jaar/ 1 per maand
18 oevermonsters per jaar/ 3 per maand
100 monsters per jaar
200 monsters per jaar

11.3
19.6
17.9
24.6
35.1
53.4
53.3

Rijn 2018 oever mei
Rijn 2018 oever mei
Rijn 2018 oever lokatie123
Rijn 2018 oever lokatie123
Rijn 2018 oever lokatie123
Rijn 2018 oever lokatie123
Rijn 2018 oever lokatie123

Zie in Tabel 3.1 een uitwerking van de baten (i.e. aantal soorten en scoringspercentage)
van de verschillende onderzochte scenario’s voor de kosten-batenanalyse:
•

6 monsters per jaar (1 monster per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met cross-flow filters leidt tot
gemiddeld 37 soorten (scoringspercentage 81%) terwijl bemonstering met deadend filters leidt tot 22.4 soorten (scoringspercentage 49%). De betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet. Met 6 monsters per jaar wordt al bijna
verzadiging van de soortverzadingscurve bereikt.

•

18 monsters per jaar (3 monsters per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met cross-flow filters leidt tot
gemiddeld 38.1 soorten (scoringspercentage 83%) terwijl bemonstering met deadend filters leidt tot 31 soorten (scoringspercentage 67%). De betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar deels.

Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren

12

3.2

Nieuwe Waterweg
De Nieuwe Waterweg valt onder het watertype O2 “overgangswateren”. In het maximale
scenario van 94 monsters, bestaande uit mengmonsters en individuele monsters van alle
habitats (oever, oppervlak, bodem), werden er 74 vissoorten gedetecteerd in de Nieuwe
Waterweg (Schutter et al., 2019).

Figuur 3.3: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op a) het scenario van 3
oevermonsters in mei 2020 met cross-flow filters, b) het scenario van 18 oevermonsters
per genomen in het hele jaar (3 oeverlocaties per maand en 6 maanden), c) het scenario
van 54 monsters van oever, bodem en oppervlak (“seizoen studie”) d) het maximale
scenario van 94 monsters van oever, bodem en oppervlak incl. detailbemonstering
(“detailstudie”).

Uit Figuur 3.3 is duidelijk dat tevens in de Nieuwe Waterweg het gebruik van het cross-flow
filters voor het nemen van 3 eDNA monters op locatie 1, 2 en 3 in 2020 veel meer soorten
opleveren dan de het gebruik van dead-end filters op locatie 1, 2 en 3 in 2018 (68 soorten
vs. 17 soorten) (zie Tabel 3.2), met name als specifiek de maand mei wordt vergeleken.
Het scoringspercentage (i.e. de baten) van 3 monsters in de maand mei is 92% bij gebruik
van cross-flow filters, en slechts 23% bij gebruik van de dead-end filters.
De soortverzadingscurves van deze strategieën hebben een verschillend
verzadigingspunt: de cross-flow filter strategie verzadigt bij gemiddeld 76 soorten
(scoringspercentage 103%) en de dead-end filter strategie bij gemiddeld 62 soorten
(scoringspercentage 84%). Verzadiging wordt bij gebruik van cross-flow filters al bereikt bij
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ca. 12-13 monsters, maar bij het gebruik van dead-end filters bij ca. 50 monsters (zie Figuur
3.1).
De grafiek in figuur 3.3 en de scoringspercentages in Tabel 3.2 suggereren dat bij het enkel
bemonsteren van oeverlocaties met de cross-flow filter strategie in 2020 meer soorten
zouden kunnen worden gedetecteerd dan met de dead-end filter strategie in 2018: de
bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval is geschat op 89 soorten. Of dit een
realistische schatting is zou moeten worden gecheckt met traditionele monitoringsdata
aangevuld met andere ecologische kennisbronnen.

Figuur 3.4: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op a) het scenario van 6 monsters
per jaar op oever locatie 1, b) het scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 2,
c) het scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 3, en g) het scenario van 18
monsters per jaar op locatie 1, 2 en 3.

In Figuur 3.4 wordt de variatie in het aantal gedetecteerde soorten tussen
bemonsteringslocaties inzichtelijk gemaakt voor de Nieuwe Waterweg: de monsters
genomen op locatie 3 (blauw) leveren een hoger aantal gedetecteerde soorten dan op
locatie 1 (rood). Bij monstername op alle 3 de locaties zullen de meeste soorten
gedetecteerd worden. De interpolatie van de curve op basis van de samengevoegde data
(locatie123) levert een schatting van het aantal gedetecteerd soorten op basis van random
geselecteerde monsters van locatie 1, 2 en/of 3. Deze waarde is hierdoor lager dan het
aantal gedetecteerde soorten op locatie 3.
De verschillen tussen monsters van diverse locaties kunnen uiteenlopende oorzaken
hebben, hetzij de bemonsterde locatie zelf, verschillen in bemonsteringsomstandigheden
(bv de aanwezigheid van veel DNA van één soort die de detectie van andere soorten drukt)
en/of contaminaties tijdens laboratoriumwerkzaamheden. Ook kunnen monsters van
verschillende locaties aanvullend zijn wat betreft soorten.

Tabel 3.2: Baten van de verschillende bemonsteringsscenario’s in de Nieuwe Waterweg bij gebruik
van cross-flow filters (Van Bochove 2020) en dead-end filters (Schutter et al. 2019). In
Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren
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de tabel staan de volgende gegevens: het doorgerekende bemonsteringsscenario, het
aantal monsters, de methode van berekening (interpolated, observed, extrapolated),
sample coverage (i.e. steekproefdekking), het aantal gedetecteerde soorten, de boven
en ondergrens van het 95% vertrouwensinterval, het scoringpercentage t.o.v. maximale
scenario en de data die als bron zijn gebruikt voor de berekening.
aantal
monsters

scenario

methode

sample
coverage

aantal
soorten

onder boven scorings
grens grens percentage

n=1
n=3
n=6
n=18
n= 100

interpolated
observed
extrapolated
extrapolated
extrapolated

0.729
0.921
0.988
1
1

48.0
68
74.9
76.2
76.2

44.3
62.3
67.0
62.5
63.6

51.7
73.7
82.8
89.8
88.7

65%
92%
101%
103%
103%

NWweg 2020 lokatie123 Envirocheck
NWweg 2020 lokatie123 Envirocheck
NWweg 2020 lokatie123 Envirocheck
NWweg 2020 lokatie123 Envirocheck
NWweg 2020 lokatie123 Envirocheck

n=1
n=3
n=3
n=6
n=18
n=100
n= 200

interpolated
observed
interpolated
interpolated
observed
extrapolated
extrapolated

0.056
0.163
0.546
0.731
0.916
1.000
1

6.0
17
22.5
33.6
52
62.1
62.1

3.5
10.1
20.1
30.3
46.6
46.7
46.6

8.5
23.9
24.9
36.8
57.4
77.5
77.6

8%
23%
30%
45%
70%
84%
84%

Nwweg - oever mei
Nwweg - oever mei
NWweg 2018 oever lokatie123
NWweg 2018 oever lokatie123
NWweg 2018 oever lokatie123
NWweg 2018 oever lokatie123
NWweg 2018 oever lokatie123

bron data

Envirocheck filters (Van Bochove 2020)
1 oevermonster in mei
3 oevermonsters in mei
6 oevermonsters per jaar/ 1 per maand
18 oevermonsters per jaar/ 3 per maand
maximum

PES filters (Schutter et al. 2019)
1 oevermonster in mei
3 oevermonsters in mei
3 oevermonsters per jaar
6 oevermonsters per jaar/ 1 per maand
18 oevermonsters per jaar/ 3 per maand
maximum
maximum

Zie in Tabel 3.2 een uitwerking van de baten (i.e. aantal soorten en scoringspercentage)
van de verschillende onderzochte scenario’s voor de kosten-batenanalyse:
•

6 monsters per jaar (1 monster per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met cross-flow filters leidt tot
gemiddeld 75 soorten (scoringspercentage 101%) terwijl bemonstering met deadend filters leidt tot 33.6 soorten (scoringspercentage 45%). De betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet. Met 6 monsters per jaar wordt reeds verzadiging
van de soortverzadingscurve bereikt.

•

18 monsters per jaar (3 monsters per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met cross-flow filters leidt tot
gemiddeld 76 soorten (scoringspercentage 103%) terwijl bemonstering met deadend filters leidt tot 52 soorten (scoringspercentage 70%). De betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet.
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3.3

Haringvliet
De Haringvliet viel in 2018, voor de ingang van het Kierbesluit, onder het watertype R8
“grote zoete wateren”. In het maximale scenario van 94 monsters, bestaande uit
mengmonsters en individuele monsters van alle habitats (oever, oppervlak, bodem),
werden er 47 vissoorten gedetecteerd in de Haringvliet (Schutter et al., 2019).

Figuur 3.5: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op het maximale scenario van 94
monsters van oever, bodem en oppervlak incl. detailbemonstering (“all”) en het scenario
van 18 oevermonsters per genomen in het hele jaar (3 oeverlocaties per maand en 6
maanden) (“oever locatie 123”)

Er is geen onderzoek gedaan met de cross-flow filters in de Haringvliet ter vergelijking met
de resultaten met de dead-end filters uit 2018 (Schutter et al. 2019). Uit Figuur 3.5 blijkt
wel dat in het Haringvliet de kans bestaat op het missen van soorten bij het alleen
bemonsteren van oeverlocaties (26% van de soorten, ofwel 12 soorten).
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Figuur 3.6: Vergelijking van de soortverzadiging curve van het Haringvliet gebaseerd op a) het
scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 1, b) het scenario van 6 monsters per
jaar op oever locatie 2, c) het scenario van 6 monsters per jaar op oever locatie 3, en g)
het scenario van 18 monsters per jaar op locatie 1, 2 en 3.

In Figuur 3.6 wordt de variatie in het aantal gedetecteerde soorten tussen
bemonsteringslocaties inzichtelijk gemaakt voor de Haringvliet: de monsters genomen op
locatie 3 (blauw) leveren een hoger aantal gedetecteerde soorten dan op locatie 1 (rood).
Bij monstername op alle 3 de locaties zullen de meeste soorten gedetecteerd worden. De
interpolatie van de curve op basis van de samengevoegde data (locatie123) levert een
schatting van het aantal gedetecteerd soorten op basis van random geselecteerde
monsters van locatie 1, 2 en/of 3. Deze waarde is hierdoor lager dan het aantal
gedetecteerde soorten op locatie 3.
De verschillen tussen monsters van diverse locaties kunnen uiteenlopende oorzaken
hebben, hetzij de bemonsterde locatie zelf, verschillen in bemonsteringsomstandigheden
(bv de aanwezigheid van veel DNA van één soort die de detectie van andere soorten drukt)
en/of contaminaties tijdens laboratoriumwerkzaamheden. Ook kunnen monsters van
verschillende locaties aanvullend zijn wat betreft soorten.

Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren

17

Tabel 3.3: Baten van de verschillende bemonsteringsscenario’s in de Haringvliet bij gebruik van
dead-end filters (Schutter et al. 2019). In de tabel staan de volgende gegevens: het
doorgerekende bemonsteringsscenario, het aantal monsters, de methode van
berekening (interpolated, observed, extrapolated), sample coverage (i.e.
steekproefdekking), het aantal gedetecteerde soorten, de boven en ondergrens van het
95% vertrouwensinterval, het scoringpercentage t.o.v. maximale scenario en de data die
als bron zijn gebruikt voor de berekening.
scenario

aantal
monsters

methode

sample
coverage

aantal
soorten

n=3
n=6
n=18
n= 200

interpolated
interpolated
observed
extrapolated

0.563
0.736
0.871
1

9.4
13.9
23.0
34.8

onder boven scorings
grens grens percentage

bron data

PES filters (Schutter et al. 2019)
3 oevermonsters per jaar
6 oevermonsters per jaar/ 1 per maand
18 oevermonsters per jaar/ 3 per maand
maximum

8.0
11.6
18.4
7.2

10.9
16.3
27.6
62.4

20%
30%
49%
74%

Harinvliet 2018 oever
Harinvliet 2018 oever
Harinvliet 2018 oever
Harinvliet 2018 oever

lokatie123
lokatie123
lokatie123
lokatie123

Zie in Tabel 3.3 een uitwerking van de baten (i.e. aantal soorten en scoringspercentage)
van de verschillende onderzochte scenario’s voor de kosten-batenanalyse:
•

6 monsters per jaar (1 monster per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met dead-end filters in 2018
resulteerde in de detectie van 14 soorten (gemiddeld scoringspercentage 30%).
De cross-flow filter strategie in 2020 resulteerde bij Rijn en De Nieuwe Waterweg
respectievelijk tot 1.5-2 maal zoveel soorten en 1.7-2.2 maal hoger
scoringspercentage. Op basis van de meerwaarde van de cross-flow filter strategie
voor de Rijn en de Nieuwe Waterweg kan worden geschat dat ca. 21-31 soorten
en een scoringspercentage van 51-66% kan worden behaald bij het gebruik van
de cross-flow filter strategie in het Haringvliet.

•

18 monsters per jaar (3 monsters per maand)
Voor dit scenario is berekend dat de bemonstering met dead-end filters in 2018
resulteerde in de detectie van 23 soorten (gemiddeld scoringspercentage 49%).
De cross-flow filter strategie in 2020 resulteerde bij Rijn en de Nieuwe Waterweg
respectievelijk tot 1.2-7 maal zoveel soorten en 1.2-1.5 maal hoger
scoringspercentage. Op basis van de meerwaarde van de cross-flow filter strategie
voor de Rijn en de Nieuwe Waterweg kan worden geschat dat ca. 27-37 soorten
en een scoringspercentage van 60-72% kan worden behaald bij het gebruik van
de cross-flow filter strategie in het Haringvliet.
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3.4

Kosten-batenanalyse
Ten behoeve van het operationeel maken van het gebruik van eDNA metabarcoding voor
het monitoren van de visstand in 22 rijkswateren is een kosten-batenanalyse uitgewerkt
(tabel 3.4 & 3.5) met het gebruik van 3 monsters met een dead-end filter en 1 of 2 monster
met een cross-flowfilter per waterlichaam. Hierbij is rekening gehouden met de
scoringspercentages van de verschillende filters, zoals berekend in hoofdstuk 3 voor de
verschillende watertypen en samengevat in tabel 3.4.
Tabel 3.4: Overzicht van de scoringspercentages per watertype bij het gebruik van Dead-end en
Cross-flow filters voor monstername. De scoringspercentages bij het gebruik van 1 en 3
filters (monsters) zijn weergegeven. Voor watertype R8 betreft het gemiddelde geschatte
waarden, voor R7 en O2b zijn de waarden berekend (zie ook voorgaande paragrafen).
Dead-end filter
n=1
n=3

Cross-flow filter
n=1
n=3

R7 (R16)

49%

67%

81%

83%

R8

30%

49%

51-66%

60-72%

O2b

45%

70%

101%

103%

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
-

-

-

-

Een werkdag bedraagt 8 uur inclusief een gemiddelde reistijd van en naar de
locatie van 2,5 uur én 0,5 uur reistijd tussen waterlichamen;
Er is gerekend met een uurtarief voor veldwerk van 100 euro;
Alleen bemonstering van de oever (“oevermonsters”);
Het gebruik van zowel 12S als 16S primers;
Kosten zijn alleen berekend voor het veldwerk (uren voor monstername) en
laboratoriumwerk (kosten filters en laboratorium verwerking monsters).
Er is geen rekening gehouden met een eventuele kostenbesparing door langere
werkdagen en/of het combineren van locaties;
Cross-flow filters leveren meer soorten op dan dead-end filters (in zoete stromende
wateren en overgangswateren).
Dead-end filters
Het minimum aantal monsters bij het gebruik van dead-end filters is 3 per
monitoringsronde bij de uitvoering van 6 monitoringsrondes, het gebruik van 1 of
2 monsters is daarom niet uitgewerkt. Voor het hoogste scoringspercentage
worden bij het gebruik van dead-end filters de monsters ruimtelijk verspreid
genomen;
Dead-end filters kunnen relatief snel verstopt raken, waardoor voor het gewenste
watervolume van 1 liter mogelijk 2 filtercapsules nodig zijn. De kosten zijn
berekend o.b.v. het gebruik van 1 filtercapsule per monsterpunt;
Kosten voor het gebruik van een dead-end filter (kosten filter en laboratorium
verwerking) zijn 285 euro (Datura Moleculair Solutions);
De filtratietijd voor een dead-end filter is 45 min (incl. 30 min reistijd tussen
monsterpunten binnen een waterlichaam). Er kunnen 5 monsters per dag worden
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genomen, waarbij er dus op één dag tussen tenminste 2 waterlichamen gereisd
moet worden. Deze reistijd tussen waterlichamen wordt apart in de
kostenberekening verdisconteerd (30min).

-

-

-

Cross-flow filters
Het minimum aantal monsters bij het gebruik van cross-flow filters is bij watertype
R7 (incl. R16) en O2b 1 per monitoringsronde bij de uitvoering van 6
monitoringsrondes (“minimale variant”). Met 1 monster wordt reeds het hoogste
scoringspercentage behaald. Omdat het nemen van slechts 1 monster risico’s met
zich meebrengt, bijv. in het geval van verlies van het monster, wordt voor de crossflow filters ook de variant met 2 monsters uitgewerkt (“zekere variant”). Het nemen
van 2 in plaats van 1 monster met een cross-flow filter betreft een
voorzorgsmaatregel i.v.m. calamiteiten. De monsters kunnen daarom als replica
op dezelfde locatie (geen reistijd tussen monsters) worden genomen. De analyse
van het replica monster is ook meegenomen in de kostenanalyse voor de “zekere
variant”. Het scoringspercentage bij het analyseren van 2 replica monsters (i.e. op
hetzelfde monsterpunt genomen) is niet bekend, maar naar verwachting hoger.
Om binnen watertype R8 het hoogste scoringspercentage te behalen, zijn 3
monsters noodzakelijk. Het verschil in scoringspercentage tussen 1 of 3 monsters
is echter minimaal (zie tabel 3.4). Omwille van kosten efficiëntie wordt daarom op
voorhand voor watertype R8 ook gerekend met het nemen van 1 monster. Ook
voor R8 wordt hier de variant met 2 monsters (in geval van calamiteiten)
uitgewerkt. Beide monsters kunnen in watertype R8 dan ook als replica op dezelfde
locatie worden genomen. Als gevolg van het nemen van 2 replica monsters wordt
het scoringspercentage in watertype R8 naar alle waarschijnlijkheid ook hoger. Het
scoringspercentage bij 2 replica monsters is echter niet bekend.
Kosten voor het gebruik van een crossflow filter (kosten filter en laboratorium
verwerking) 420 euro (Datura Moleculair Solutions);
Filtratietijd voor één cross-flow filter betreft 60 min, voor de variant met twee
monsters betreft dit dus 120 min (excl. reistijd). Er kunnen 4 - 5 monsters per dag
worden genomen, waarbij er dus op één dag tussen 2 tot 4 waterlichamen gereisd
moet worden (afhankelijk van aantal monsters per waterlichaam). Deze reistijd
tussen waterlichamen (1 tot 3 maal per dag) wordt apart in de kostenberekening
verdisconteerd in de monstertijd per monster.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de totaalkosten (veld- en
laboratoriumwerk) berekend voor het bemonsteren van één waterlichaam (tabel 3.5).
Hierbij is voor de dead-end filter rekening gehouden met een minimumvariant (n=3
monsters per monitoringsronde) en voor de cross-flow filter met een minimum variant (n=1
monster per monitoringsronde) en een zekere variant (n=2 monsters per
monitoringsronde).
Tabel 3.5

Overzicht van de kosten voor het bemonsteren van één locatie waarin het gebruik
van dead-end of cross-flow filters uiteen is gezet, rekening houdend met een
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minimumvariant voor dead-end filters (n=3) en voor cross-flow filters een minimum
en een zekere variant (respectievelijk n=1 en n=2).
Dead-end filter
Cross-flow filter
Cross-flow filter

# monsters
per ronde
3
1
2

# meetrondes

tijd monstername
(incl. verplaatstijd)

# monsters per
velddag

6
6
6

45
60
60

6,7
4,0
4,5

# velddagen
Kosten
nodig per
veldwerk
ronde
(100/uur)
0,5
0,3
0,4

€ 2.160,00
€ 1.200,00
€ 2.133,00

kosten per
filter
capusule

kosten
laboratorium
verwerking

kosten
laboratorium

Totaal
kosten per
velddag

35
120
120

250
300
300

€ 5.130,00
€ 2.520,00
€ 5.040,00

€ 7.290,00
€ 3.720,00
€ 6.960,00

Uitgaande van het bemonsteren van 22 Rijkswateren (tabel 2.1), rekening houdend met
een minimum variant en zekere variant, kan een kostenberekening worden gemaakt voor
het gebruik van de cross-flow filter. Voor de watertypen R7 (incl. R16) en O2b wordt het
hoogste scoringspercentage (> 80%) behaald met één monster. In dat geval betreft de
zekere variant het nemen van 2 monsters, zodat in geval van een calamiteit met een
monster altijd een tweede monster aanwezig is. Voor R8 geldt dat één monster een
scoringspercentage van ~ 59% oplevert, bij drie monsters is dit ~66%. Omwille van kosten
efficiëntie is in onderstaande kostenoverzicht voor watertype R8 ook uitgegaan van twee
monsters per waterlichaam, welke als replica op hetzelfde monsterpunt genomen kunnen
worden. Een overzicht van de totaalkosten voor de 22 rijkswateren is weergegeven in tabel
3.6.
Tabel 3.6:

Kostenoverzicht voor het bemonsteren van 22 Rijkswateren middels eDNA
metabarcoding, waarbij onderscheid is gemaakt tussen het gebruik van cross-flow
filters en dead-end filters, een minimum variant en een zekere variant.

Cross-flow filter
Minimum variant
Waterlichaam
Watertype
1 monster
Noordzeekanaal
O2b
€ 3.720,00
Nieuwe Waterweg
O2b
€ 3.720,00
Haringvliet (West)
O2b
€ 3.720,00
Grensmaas
R16
€ 3.720,00
Getijden Lek
R7
€ 3.720,00
Benedenloop Gelderse Ijssel
R7
€ 3.720,00
Rijn
R7
€ 3.720,00
Bovenloop Waal
R7
€ 3.720,00
Benedenloop Nederrijn
R7
€ 3.720,00
Bovenloop Nederrijn
R7
€ 3.720,00
Bovenloop Gelderse Ijssel
R7
€ 3.720,00
Zwarte Water
R7
€ 3.720,00
Getijden Maas
R7
€ 3.720,00
Bedijkte Maas
R7
€ 3.720,00
Zandmaas
R7
€ 3.720,00
Benedenloop Waal
R8
€ 3.720,00
Oude Maas
R8
€ 3.720,00
Nieuwe Merwede
R8
€ 3.720,00
Hollandse Ijssel
R8
€ 3.720,00
Hollands Diep
R8
€ 3.720,00
Afgedamde Maas
R8
€ 3.720,00
Brabantse Biesbosch Noordwaard
R8
€ 3.720,00
Totaal
€ 81.840,00

Cross-flow filter
Zekere variant
2 monsters
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 6.960,00
€ 153.120,00
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Dead-end filter
Minimum variant
3 monsters
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 7.290,00
€ 160.380,00
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4 Discussie
4.1

Conclusies
Baten
Het gebruik van cross-flow filters leverde meer soorten op dan de standaard dead-end
filters. Van alle gedetecteerde soorten is het plausibel dat deze in betreffende
waterlichamen voorkomen of in bovenstroomse (aangrenzende) waterlichamen
voorkomen (bijlage 4). Voor zowel de Rijn als de Nieuwe Waterweg geldt dat verzadiging
van de soortverzadigingscurve al bij 6 monsters per jaar (1 per maand) wordt bereikt
(scoringspercentage >80%). Voor dead-end filters geldt dat minimaal 18 monsters per jaar
(3 per monitoringsronde) nodig zijn om een scoringspercentage >65% te bereiken.
Kosten
De kosten voor de bemonstering zijn afhankelijk van het type filter dat wordt gebruikt en de
keuze voor de minimum variant of de zekere variant. Voor dead-end filters geldt dat circa
30% van de totaalkosten per locaties voor rekening komt van de veldwerkzaamheden en
circa 70% voor de laboratoriumwerkzaamheden. Voor cross-flow filters geldt dat circa 25%
van de totaalkosten per locaties voor rekening komt van de veldwerkzaamheden en circa
75% voor de laboratoriumwerkzaamheden.
Ten behoeve van een volledige monitoring van 22 rijkswateren gedurende 6 meetrondes
is het gebruik van cross-flow filters is zowel voor de minimum als de zekere variant
goedkoper dan dead-end filters, respectievelijk €81.840,00, €153.120,00 en €160.380,00.

4.2

Kanttekeningen
Betrouwbaarheid - Accurate betrouwbare schattingen
Eén van de belangrijkste kanttekeningen die geplaatst moet worden bij het gebruik van de
gepresenteerde data is de onzekerheid van de geschatte soortenrijkdom (i.e. grootte van
het betrouwbaarheidsinterval) op basis van het aantal genomen monsters. Voor de
berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde soortenrijkdom, maar dit kan ook hoger of
lager uitvallen.
Voor een accurate schatting (i.e. klein betrouwbaarheidsinterval) met hoge
betrouwbaarheid (i.e. 95% betrouwbaarheid) van het aantal gedetecteerde soorten bij een
bepaalde bemonsteringsinspanning is een grote de steekproef nodig, ofwel een groter
aantal eDNA monsters op basis waarvan de schattingen worden gemaakt. Veel spreiding
in de data resulteert ook in grotere betrouwbaarheidsintervallen. Het verminderen van het
aantal monsters/ lab-analyses met een (te) lage concentratie DNA zal leiden tot een meer
accurate schatting.
De bootstrapmethode waarmee de soortenverzadingscurve zijn berekend neemt impliciet
ook de ‘mindere’ monsters mee in de analyse en houdt daardoor rekening met de variatie
in monsterkwaliteit bij de schatting van het aantal gedetecteerd soorten. Bij veel monsters
met goede kwaliteit zal het aantal gedetecteerde soorten meer richting de bovengrens
gaan, maar bij veel monsters met lagere kwaliteit zal het aantal gedetecteerde soorten
meer richting de ondergrens gaan.
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Een verhoging van het aantal bootstrap replications (i.e. aantal herhalingen van de
parameterschatting op basis van de bestaande dataset) van nboot=50 (default van iNext)
tot nboot=10000 leidde nauwelijks tot kleinere betrouwbaarheidsintervallen (Bijlage V).

Extrapolatie van beperkte data
Bij de extrapolatie van de data van Van Bochove (2020) van 3 eDNA monsters in de maand
mei naar een heel jaar bemonstering (6 maanden) moeten een aantal kanttekeningen
worden geplaatst:
• In het voorjaar van 2018 werden meer vissoorten gedetecteerd dan in het najaar
(Schutter et al. 2019, Bijlage III), dus extrapolatie van alleen data uit de maand mei
kan leiden tot een overschatting.
• Ook bij het gebruik van cross-flow filters zijn er verschillen tussen de monsters,
hetzij vanwege de bemonsterde locatie, verschillen in bemonsteringsprocedures
en/of laboratoriumprocedures. Het gemiddeld aantal vissoorten gedetecteerd in de
Nieuwe Waterweg varieerde van 31 tot 54 soorten (verschil van 23 soorten) en in
de Rijn van 23 tot 27 soorten (verschil van 4 soorten). Gezien deze kans op minder
geschikte monsters raadden wij aan om de zekere variant met twee of drie
monsters per locatie uit te voeren (tabel 3.5).
Invloed van omstandigheden
Een belangrijke factor die de vergelijking van de gebruikte filtertypes in deze studie
verstoort is dat de studies zijn uitgevoerd in verschillende jaren en daardoor verschillende
omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld tijdens de monstername in
2020 het eDNA van meer soorten in het bemonsterde water aanwezig was dan in 2018.
Een eerlijke vergelijking tussen de filtertypes had plaatsgevonden door de eDNA monsters
te nemen op hetzelfde moment en dezelfde methode. Desalniettemin is er in Van Bochove
(2020) een ander type dead-end filter voor klein water volume (700-1000 ml) meegenomen
ter vergelijking. In vergelijk met het Envirochek cross-flow filter voor groot water volume
(60L) werden met deze methode minder soorten aantroffen – evenals met het dead-end
filter voor klein water volume gebruikt in 2018.
Herhaalbaarheid
Er is geen zicht op de herhaalbaarheid van binnen één monstername locatie, omdat het
onderzoek niet als zodanig is uitgevoerd. Op basis van het onderzoek konden geen
betrouwbaarheidsintervallen worden berekend voor monsters op één locatie, zoals dat wel
is uitgevoerd voor monsters op locatie 1, 2 en 3 (zie bijvoorbeeld figuur 3.1).

Combinatie van 12S en 16S primers
De combinatie van 12S en 16S primers levert de meeste soorten detecties op. Echter,
alleen als alle soorten met beide markers in de referentie libraries dan heeft elke soort
in deze monitoring evenveel kans om te worden aangetroffen! Aangezien dit (nog) niet
het geval is, ontstaat hierdoor een verschil in trefkans tussen soorten.

Kosten-batenanalyse eDNA metabarcoding voor visstand-monitoring Rijkswateren

23

Contaminatie
Van Bochove (2020) beveelt aan om in de toekomst vanaf een boot te werken om
uitschieters van DNA concentraties door dode vissen in de oever te voorkomen. Dit
voorkomt tevens dat er minder sediment en wier meekomt in de monsters dan bij
bemonstering vanaf de oever. In voorliggende kosten-batenanalyse is deze aanbeveling
echter niet gevolgd. Het gebruik van een boot op Rijkswateren heeft tot gevolg dat er altijd
tenminste twee personen aanwezig moeten zijn om de bemonstering uit te voeren. Hoewel
bij het gebruik van een boot monsterpunten mogelijk efficiënter (sneller) bereikt kunnen
worden, vergt het gebruik ook meer voorbereidingstijd en neemt ook het inlaten en uitlaten
van een boot tijd in beslag. Daarnaast brengt het gebruik van een boot extra
materiaalkosten met zich mee.

4.3

Aanbevelingen
Risicospreiding: aantal monsters
Het nemen van meerdere monsters (i.e. 3 monster per maand i.p.v. 1 monster per maand)
verkleint de kans dat een minder monster een grote invloed zal hebben op de jaarlijks
gedetecteerde soortenrijkdom. Het besluit om extra monsters te nemen uit voorzorg is
uiteraard afhankelijk van beoogde scoringspercentage dat behaald moet worden. Tot
analyse van de extra monsters kan besloten worden als blijkt dat het eerste monster niet
voldoende soorten oplevert.
Toekomstbestendig scoringspercentage
Het in deze rapportage gebruikte scoringspercentage is berekend ten opzichte van het
maximaal aantal gedetecteerde soorten tijdens de onderzoekspilot in 2018 (Schutter et al.
2019). Een tweede type scoringspercentage kan worden berekend op basis van het totaal
aantal vis soorten dat potentieel aanwezig zou kunnen zijn in de verschillende watertypen
(incl. soorten die tussen zoet en zout migreren). Een dergelijk scoringspercentage is meer
toekomstbestendig, aangezien de verspreiding van soorten in de toekomst kan
veranderen.

4.4

Effect van verbeteringen en voortschrijdend inzicht
De uitkomst van een monitoringsronde is sterk afhankelijk van het aantal kwalitatief goede
monsters (monsters met hoge concentratie DNA) en de mate waarop de monsters elkaar
kunnen aanvullen. Er zijn een aantal factoren die de kosten van de monitoring kunnen
verlagen en de efficiëntie kunnen verhogen:
•
•
•

Minder contaminatie in het veld of laboratorium;
Minder “slechte” monsters (i.e. (te) lage concentratie DNA);
Efficiënte uitvoering door combineren van de veldbemonstering van één of
meerdere waterlichamen binnen één dag;
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Veel van de verbeteringen omtrent monstername en laboratoriumanalyse zijn reeds
doorgevoerd in Van Bochove (2020). Deze aanpassingen leidden duidelijk tot betere
resultaten. Desondanks blijken er ook in deze situatie nog verschillen in monsterkwaliteit
tussen monsterpunten (zie bijlage I). Er werden minimaal 31 en maximaal 54 soorten
gedetecteerd in de Nieuwe Waterweg met de Envirochek methode: een verschil van 23
soorten. Deze lagere soorten opbrengst was mogelijk het gevolg van contaminatie. Door
het gebruik van controles tijdens verschillende analysestappen kan onderzocht worden
waar een dergelijke contaminatie plaats heeft gevonden en zodoende aanleiding geven tot
verdere verbetering van de processen. In dit geval was de contaminatie ter herleiden tot
grote hoeveelheden DNA van de Griet tijdens de laboratoriumanalyse. Deze grote
hoeveelheden DNA van één soort heeft mogelijk geleid tot een verlaging van de trefkans
voor andere soorten (Van Bochove 2020).
Schutter et al. (2019) lieten reeds zien dat eDNA metabarcoding effectief ingezet kan
worden ten behoeve van kwalitatief onderzoek aan de visstand in Rijkswateren. Net als bij
alle andere methodieken moeten bij gebruik de sterke en zwakke punten in acht genomen
worden om een onderzoek met eDNA metabarcoding representatief uit te voeren.
Voorliggende kosten-batenanalyse geeft inzicht in de mogelijkheden die voorhanden zijn
om eDNA metabarcoding kostenefficiënt in te zetten ten behoeve van het monitoren van
vissen in Rijkswateren. Hierbij dient nog wel een keuze gemaakt te worden tussen lagere
kosten – lagere opbrengst vs. hogere kosten – hogere opbrengst. Daarnaast bestaat er op
dit moment nog geen KRW- beoordelingssystematiek op basis waarvan de resultaten van
eDNA metabarcoding kunnen worden getoetst. Deze zal in de nabije toekomst moeten
worden ontwikkeld.
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Bijlage I
Tabel 1:

Data-overzicht DATURA

Resultaten van de analyse van eDNA monsters genomen met het cross-flow
filter en geëxtraheerd met de PCI-extractie methode. De resultaten (i.e. aantal
gedetecteerd soorten) excl. singletons zijn gepresenteerd in Van Bochove
(2020). De resultaten incl. singletons zijn gebruikt in deze studie. Beide
resultaten geven alleen het aantal eDNA sequenties weer die op soortnaam
konden worden gebracht.

Waterlichaam

Nieuwe Waterweg

Monsternummer

(incl.

excl
singletons

23011

58

49

23015

52

37

23020

34

14

68

58

23012

30

23

23016

28

24

23019

26

23

34

27

alle 3 monsters

Figuur 1:

Aantal
soorten

singletons)

alle 3 monsters
Rijn

Aantal
soorten

Grafische presentatie van de resultaten van de analyse van eDNA monsters
genomen met het cross-flow filter en geëxtraheerd met de PCI-extractie
methode incl. singletons.
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Bijlage II Vergelijking studies

merknaam filter
filtertype
membraan type
monstervolume
filteroppervlak
maaswijdte filter
hands-on tijd filtratie
prijs filtercapsule
extractiemthode
prijs laboratoratorium
verwerking

Van Bochove 2020
Envirochek HV filter
cross-flow filter/pleated filter
PETE-membraan (Polyester
track-etched)
60L
1300 cm2
1 um
60 minuten
€ 120.00
phenol-chloroform extractie

Schutter et al. 2018
Corning bottle-top filter
dead-end filter
PES-membraan
(Polyethersulfone)
1L
49 cm2
0.2 um
15 minuten
€ 35.00
phenol-chloroform extractie

€ 300.00

€ 250.00
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Bijlage III Resultaten voorjaar vs. najaar
(Schutter et al. 2019)

Figuur III.1: Vergelijking van de soortverzadiging curve gebaseerd op A) oevermonsters in de Rijn
genomen in het voorjaar (9) B) oevermonsters genomen in het najaar (9), C)
oevermonsters genomen in het hele jaar (18) en D) het maximale scenario (94).
Scenario
Scenario

Aantal
Soorten- Scorings
monsters rijkdom S percentage

Berekend n = 9

Betrouwbaarheidsinterval

Aantal
Soorten- Scorings
monsters rijkdom S percentage

onderg boven onderg boven
rens
grens
rens
grens
(S)
(S)
(%)
(%)

max

94

46.0

100%

9

28.2

61%

27.0

29

59%

64%

voorjaar

9

28

61%

9

28

61%

23.9

32.1

52%

70%

najaar

9

22.0

48%

9

22.0

48%

18.5

25.5

40%

55%

gehele jaar

18

31.0

67%

9

25.7

56%

23.0

28.4

50%

62%

Tabel III.1

Tabel met de berekende waarden voor verschillende bemonsteringsscenario’s:
soortenrijkdom S, scoringpercentage t.o.v. maximaal en de onder- en bovengrens
van het 95% betrouwbaarheidsinterval (in aantallen en percentage) van het
doorberekende scenario (n=9).
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AANTAL SOORTEN

soort
Abramis brama
Alburnus alburnus
Alburnoides bipunctatus
Anguilla anguilla
Aspius aspius
Barbatula barbatula
Barbus barbus
Blicca bjoerkna
Chondrostoma nasus
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cottus rhenanus
Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio
Esox lucius
Gasterosteus aculeatus
Gobio gobio
Gymnocephalus cernua
Knipowitschia caucasica
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Liza ramada
Neogobius fluviatilis
Neogobius melanostomus
Oncorhynchus mykiss
Perca fluviatilis
Petromyzon marinus
Phoxinus phoxinus
Ponticola kessleri
Proterorhinus semilunaris
Pseudorasbora parva
Pungitius pungitius
Rhodeus amarus
Romanogobio belingi
Rutilus rutilus
Salmo salar
Salmo trutta
Sander lucioperca
Scardinius erythrophthalmus
Silurus glanis
Squalius cephalus

RIJN
oude filters
oude filters

3
3
0
3
3
0
3
3
3
0
0
0
1
3
2
2
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
0
1
3
3
0
2
3
3
3
3
34

2
1
0
0
1
0
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
3
2
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
16

6
5
1
5
7
1
10
4
8
1
2
6
0
6
0
2
4
1
0
3
8
0
9
8
3
0
0
0
13
1
0
1
1
2
5
1
0
0
4
2
6
31

oever mei
oever mei
oever
2020
2018
2018
(3 monsters) (3 monsters) (18 monsters)

envirochek

soort
Abramis brama
Agonus cataphractus
Alburnus alburnus
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Aphia minuta
Arnoglossus laterna
Aspius aspius
Atherina presbyter
Barbus barbus
Belone belone
Blicca bjoerkna
Buglossidium luteum
Callionymus lyra
Carassius auratus
Chelon labrosus
Chondrostoma nasus
Ciliata mustela
Clupea harengus
Cobitis taenia
Cottus rhenanus
Ctenolabrus rupestris
Cyprinus carpio
Dicentrarchus labrax
Engraulis encrasicolus
Gadus morhua
Gasterosteus aculeatus
Gobio gobio
Gobiosoma bosc
Gobius niger
Gobiusculus flavescens
Gymnocephalus cernua
Hyperoplus lanceolatus
Leuciscus idus

oude filters

oude filters

3
2
1
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
1
0
3
1
1
3
1
0
1
2
3
1
3
2
0
1
3
1
2
3
3

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
4
9
0
0
1
3
0
0
5
2
0
1
4
1
2
8
0
1
0
2
10
1
5
2
2
0
1
2
1
0
1

oever mei
oever mei
oever
2020
2018
2018
(3 monsters) (3 monsters) (18 monsters)

envirochek

soort (vervolg)
Limanda limanda
Liparis liparis
Lipophrys pholis
Liza aurata
Liza ramada
Merlangius merlangus
Myoxocephalus scorpius
Neogobius fluviatilis
Neogobius melanostomus
Osmerus eperlanus
Parablennius gattorugine
Perca fluviatilis
Petromyzon marinus
Pholis gunnellus
Pollachius pollachius
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Pomatoschistus pictus
Pungitius pungitius
Raniceps raninus
Romanogobio belingi
Rutilus rutilus
Salmo salar
Salmo trutta
Salvelinus fontinalis
Sander lucioperca
Sardina pilchardus
Scardinius erythrophthalmus
Scomber scombrus
Scophthalmus maximus
Scophthalmus rhombus
Silurus glanis
Solea solea
Sprattus sprattus
Syngnathus acus
Syngnathus rostellatus
Taurulus bubalis
Tinca tinca
Trachurus trachurus
Trisopterus luscus
Xiphias gladius
AANTAL SOORTEN

NIEUWE WATERWEG
oude filters

oude filters

3
1
3
0
3
3
2
0
3
2
1
3
1
3
1
2
3
1
0
3
1
3
2
3
1
3
2
2
3
1
3
1
3
3
3
3
1
1
2
2
0
68

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17

6
0
1
1
11
6
3
3
4
2
2
4
0
8
0
6
5
0
2
1
0
3
1
5
0
4
2
0
0
0
1
0
5
8
0
2
1
0
0
6
1
52

oever mei
oever mei
oever
2020
2018
2018
(3 monsters) (3 monsters) (18 monsters)

envirochek

Bijlage IV Gedetecteerde soorten cross-flow vs
dead-end

Overzicht van gedetecteerde soorten cross-flow filters (Van Bochove 2020) vs. Dead-end
filters (Schutter et al. 2019).
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Bijlage V Invloed bootstrap replications
Herberekening van Figuur 3.1 (soortverzadiging curves in de Rijn) op basis van
nboot=10000. Evenals in Figuur 1 zijn de betrouwbaarheidsintervallen groter wanneer de
extrapolatie is gebaseerd op minder monsterpunten.
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a) Rijn 2020 DATURA lokatie123
b) Rijn 2018 oever lokatie 123
c) Rijn 2018 seizoen studie
d) Rijn 2018 detail studie
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