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2 Managementsamenvatting
2.1 Managementsamenvatting
Waterbeheerders hebben als één van hun taken het behouden en verbeteren van de
waterkwaliteit van wateren zoals meren, rivieren, beken en sloten. Een goede
oppervlaktewaterkwaliteit is van essentieel belang voor gezonde aquatische ecosystemen.
Maar ook voor allerlei socio-economische functies van het water, zoals visserij, recreatie en
drinkwaterproductie. De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland staat op veel
plaatsen onder druk door verschillende functies die het water vervult. Het gaat hier
bijvoorbeeld om een grote toevoer van voedingsstoffen naar het water, strakke waterpeilen en
harde oeverbeschoeiingen.
Om te kunnen beoordelen hoe de kwaliteit van het water is en of deze door maatregelen
inderdaad verbetert, wordt gemeten aan het water en de daarin levende planten en dieren;
waaronder algen. Diatomeeën zijn bijzonder mooie algen die informatie geven over de
kwaliteit van het water. Op dit moment worden deze algen met behulp van een microscoop op
naam gebracht en geteld. In plaats van te kijken naar de algen zelf kan ook het DNA van deze
algen uit het water worden gehaald en worden geanalyseerd. Op deze manier kan snel en
goedkoop worden bekeken welke soorten aanwezig zijn. Met deze informatie kan
bijvoorbeeld worden bepaald wat de voedselrijkdom van het water is en dat is een maat voor
de ecologische waterkwaliteit.
Door de projectpartners is een DNA gebaseerde meetmethode ontwikkeld (Hydrochip) om de
aanwezigheid van fytoplankton en fytobenthos in oppervlaktewater aan te tonen. Het doel van
het project is om de werking van de Hydrochip onder praktijkomstandigheden te
demonstreren en levert daarmee een nieuwe en innovatieve meettechniek om de
milieukwaliteit van oppervlaktewater vast te stellen.
Het project Hydrochip is een samenwerking van TNO, Vitens, Waternet, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en STOWA.
Doelstellingen
De project doelstellingen volgens de ingediende aanvraag zijn als volgt geformuleerd:
1. Demonstreren dat Hydrochip een betrouwbare meetmethode is om waterkwaliteit
vanuit ecologisch perspectief te bepalen. Hydrochip is gebaseerd op biomarkers die
fytobenthos (diatomeeën) en cyanobacteriën kunnen detecteren.
2. Aantonen dat Hydrochip een goed alternatief is voor duurdere standaard technieken
die gebruikt worden voor het aantonen van fytobenthos (diatomeeën) en
cyanobacteriën in oppervlakte water.
3. Demonstreren en valideren dat Hydrochip ook toegepast kan worden voor andere
Europese oppervlaktewateren met een ander ecologische samenstelling.
4. Bijdragen aan de ontwikkeling van nationaal en Europees waterbeleid.

Algemene projectvoortgang
Het project is volgens planning op 1 september 2012 van start gegaan. In de periode 2012 –
midden 2016 is flinke vooruitgang geboekt en werd al vroegtijdig draagvlak bij de
Final report LIFE+ project Hydrochip
LIFE11/ENV/NL/000788

4

waterbeheerders gevonden. Echter, direct na versturen van het midterm-rapport bleek uit de
uitkomsten van actie C dat ondanks de inspanningen en investeringen tot dan toe de verdere
ontwikkeling van Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog onvoldoende
betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn kostenefficiënter). Het
consortium heeft daarom moeten besluiten om de verdere ontwikkeling van Hydrochip als
snelle, betrouwbare en kostenefficiënte meetmethode om de biodiversiteit en ecologische
kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen verder te staken. Wel is een breed draagvlak onder
waterbeheerders gecreëerd om met DNA technieken te gaan monitoren.
De meeste acties zijn volgens plan uitgevoerd :
Binnen Actie A: Voorbereidende acties heeft Vitens 6 gebruikersprotocollen ontwikkeld: 1.
Opwerking rietstengel (sampling); 2. PCR Reactie; 3. Hybridisatie; 4. Filtratie (sampling); 5.
DNA extractie; 6. Identificatie en Kwantificering (chip analysis, labelling). Deze protocollen
zijn in 1 gebruikersdocument samengevoegd. Dit heeft geleid tot deliverable A1 Final
standardized protocols. Actie A is hiermee geheel afgerond.
Binnen Actie B: Implementatie Acties is gestart met de ontwikkeling van een Hydrochip v3
met 75 biomarkers, vertegenwoordigd door 150 probes. Technisch is er een omschakeling
gemaakt van een gesloten naar een open benadering. Deze open benadering maakt gebruik
van een specifieke sequencing technologie. Inhoudelijk is er een aanscherping van de focus
geweest, door naar een zo breed mogelijk panel van trofiegraden te kijken als maat voor de
kwaliteit van het water. Vanwege de logistiek om nieuwe samples te verzamelen voor de open
benadering en technische problemen rondom de sequencing technologie heeft dit langer
geduurd dan voorzien waardoor de tweede rapportage vertraagd werd opgeleverd. Er zijn er
100 nieuwe probes voor 100 nieuwe biomarkers ontwikkeld voor de Hydrochip v4. Door
HHNK en Waternet zijn uit haar beheersgebied monsters meer dan 500 samples geleverd.
Hiermee zijn actie B1 en B2 afgerond. Als gevolg van de uitkomst van C1 konden B3 en B4
niet worden uitgevoerd.
Actie C: Monitoring van de impact is afgerond. C1: De DNA isolatie van de 500 monsters
uit 2013-2015 is afgerond en aansluitend is de hybridisatie van de monsters 2013-2015 op de
Hydrochip v4 uitgevoerd ter validatie (november 2015-juli 2016). In totaal zijn ca. 500
fytobenthos monsters gehybridiseerd en vergeleken met de microscopische tellingen.
Uit de validatiestudie van de Hydrochip (vergelijking van de Hydrochip analyse met de
klassieke analyse met de microscoop) bleek dat de Hydrochip onvoldoende in staat was om de
voedselrijkdom van het water nauwkeurig genoeg te voorspellen. Hieruit bleek dat net als bij
vorige versies dat Hydrochip onvoldoende betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid te
verbeteren zouden een of meerdere volgende versies van Hydrochip moeten worden
ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en geld nodig
terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans zeer onzeker is. Als gevolg van de uitkomst van
C1 en het besluit om verdere ontwikkeling van de Hydrochip te staken was uitvoering van
actie C2 niet opportuun.
Binnen C3 is gekeken naar de toepasbaarheid nieuwe normen in wet- en regelgeving. Deze
actie heeft geleid tot deliverable C3 Report on applicability new metrics, waarin rekening is
gehouden met de uitkomsten van C1. Binnen C4 is na de oplevering van de resultaten van C1
de deliverables C4 Report applicability for detection cyanobacteria, en C4 Report socioeconomische aspecten Hydrochip opgesteld.
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Binnen Actie D: Disseminatie en communicatie zijn de gezamenlijke partners bezig geweest
met het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan. LIFE+ project is in de eerste
rapportageperiode zowel bij de Waterinnovatieprijs als bij de Vernufteling ingediend en in de
top 3 geëindigd. Daarnaast is Hydrochip op verschillende manieren gepresenteerd en/of onder
de aandacht gebracht. Een belangrijke mijlpaal is de presentatie van de Hydrochip in het
Micropia museum. Bovendien is op de websites van de partners een bericht over het project
gepubliceerd. Over de uitkomsten van het project is een Nederlands en Engelstalig
lekenrapport uitgegeven.
Binnen Actie E: Projectmanagement en projectvoortgang is de projectmanagementstructuur operationeel. De samenwerkingsovereenkomst tussen de partners is opgesteld en
najaar 2013 ondertekend. Het ingediende inceptierapport is door de EC positief beoordeeld.
Het project heeft hiermee een definitieve go-status verworven. Het midterm-rapport is
ingediend en goedgekeurd en een uitstel van de looptijd van het project tot 31 december 2017
is aangevraagd en toegekend. De stuurgroep heeft op verschillende momenten heeft vergaderd
en is op 14 juli 2013, 30 april 2014 en 12 oktober 2015 en 2 november 2016 door de externe
monitor bezocht. Tijdens dit laatste projectbezoek werd aanleiding en gevolg van het
stopzetten van de ontwikkeling van de Hydrochip uitvoerig met de projectmonitor besproken.
Ondervonden problemen
Binnen actie B1 is er tijdens het project zowel een technische als een inhoudelijke
omschakeling geweest. Het gevolg was dat hierdoor veel vertraging is opgelopen. De
omschakeling was echter niet voor niets. Er zijn 100 nieuwe biomarkers geïdentificeerd, die
vervolgens als basis gelden voor de nieuw ontwikkelde Hydrochip v4.
Het verzamelen van Nederlandse watermonsters in actie B2 is succesvol geweest, in totaal
zijn meer dan 500 monsters verkregen. Toch zijn er tijdens de monsternamerondes wel wat
knelpunten en problemen opgetreden. Voor het verzamelen van monsters was ingeschat dat
monstername in de zomerperiode kon plaatsvinden. In de praktijk vindt dit altijd in het
voorjaar plaats. De monstername vond daarom voorjaar 2014 plaats, de tweede
monsternameronde voorjaar 2015. Dit is op 30 april 2014 met de externe monitor besproken
en door de EU in haar brief van 4 juli 2014 bevestigd.
Door de inspanningen en omschakeling binnen actie B1, hebben acties B3 en B4 tijdelijk
minder aandacht gekregen. Daarnaast was het proces rond de contracten en juiste
voorwaarden met externe partijen niet voorzien en duurde veel langer dan verwacht.
Het belangrijkste probleem lag in actie C1. Uit de validatiestudie van de Hydrochip
(vergelijking van de Hydrochip analyse met de klassieke analyse met de microscoop) bleek
dat de Hydrochip onvoldoende in staat was om de voedselrijkdom van het water nauwkeurig
genoeg te voorspellen. Hieruit bleek dat net als bij vorige versies dat Hydrochip onvoldoende
betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of meerdere volgende
versies van Hydrochip moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn aanvullende
investeringen in tijd en geld nodig terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans zeer onzeker
is. Als gevolg van de uitkomst van C1 en het besluit om verdere ontwikkeling van de
Hydrochip te staken was uitvoering van acties C2 niet opportuun. Uit de onderhandelingen
met de externe Zwitserse partij bleek evenwel dat er ~80 samples beschikbaar zijn. De
uitkomst van actie C1 maakt echter dat uitvoering van acties B3, B4 en C2 niet meer
opportuun is.
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De vertraging op de opstart van de rapporten van C3 en C4 in de eerste periode, kwam met
name door de vertraagde definitieve invulling van de biomarkers op Hydrochip v4 (actie B1),
waardoor de focus van de rapporten in C3 en C4 wordt bepaald. Deze rapporten konden in de
tweede rapportageperiode worden afgerond.
Binnen de actie C4 is gekeken naar mogelijkheden om zwemwaterveiligheid te vergroten
door het aantonen van cyanobacteriën. Uit recent onderzoek en beschikbare data van TNO
(TNO background) blijkt echter dat het detecteren van cyanobacteriën niet correleert met
toxineproductie. Juist dat laatste is van belang voor het bepalen van veiligheid van
zwemwater. Andere technieken zijn nodig om toxineproductie te kunnen detecteren. Een
dergelijke detectie zou op RNA of eiwit gebaseerd moeten zijn. De Hydrochip methode is op
DNA detectie gebaseerd en is hierdoor minder geschikt.
Op basis van de uitkomsten van actie C1 constateert het consortium dat ondanks de
inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere ontwikkeling van Hydrochip te riskant is,
zowel om technische redenen (nog onvoldoende betrouwbaar) als om economische redenen
(andere methoden zijn kostenefficiënter). Het consortium heeft daarom moeten besluiten om
de verdere ontwikkeling van Hydrochip als snelle, betrouwbare en kostenefficiënte
meetmethode om de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen
verder te staken.
Conclusies ten aanzien van projectdoelstellingen en projectplan
Het consortium beoogde met het LIFE+ project Hydrochip een nieuwe, op DNA gebaseerde,
moleculaire technologie te ontwikkelen en demonstreren waarmee snel, betrouwbaar en
kostenefficiënt de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater kan worden
vastgesteld. Hydrochip zou daarmee als meetmethode een aantrekkelijk alternatief zijn voor
de huidige biologische monitoringstechnieken, die langdurig, duur en complex zijn.
Uit de validatie van Hydrochip v4 (actie C1) blijkt dat Hydrochip in de praktijk niet de
vereiste onderscheidende resultaten oplevert die essentieel zijn voor het effectief en efficiënt
meten en beoordelen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Om de
betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of meerdere volgende versies van Hydrochip
moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en
geld nodig terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans zeer onzeker is. Het consortium
constateert daarom dat ondanks de inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere
ontwikkeling van Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog onvoldoende
betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn kostenefficiënter). Het
consortium heeft om bovenstaande redenen moeten besluiten om de verdere ontwikkeling van
Hydrochip als snelle, betrouwbare en kostenefficiënte meetmethode om de biodiversiteit en
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen verder te staken.
Hydrochip is inmiddels ingehaald door een concurrerende technologie: Next Generation DNA
Sequencing (verder: NGS). In vergelijking met Hydrochip is deze techniek sneller, minder
foutgevoelig, heeft een breder toepassingsgebied (alle species in oppervlaktewater, van algen
tot vissen) en is een meer geautomatiseerd proces. De laatste jaren groeit het aantal bedrijven
dat NGS diensten aanbiedt sterk en zijn de prijzen per sample vergelijkbaar of zelfs lager dan
van Hydrochip: ongeveer 100 euro per sample. Het consortium vermoedt dat de ontwikkeling
van Hydrochip heeft bijgedragen aan de snelle groei en acceptatie van NGS voor
waterkwaliteit toepassingen in de Nederlandse watersector.
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In
Grant
Agreement
geformuleerd
doelstelling
1. Demonstreren
dat
Hydrochip
een
betrouwbare
meetmethode
is
om
waterkwaliteit
vanuit
ecologisch
perspectief te bepalen.

Reflectie op doelstelling

2.

Aantonen dat Hydrochip een goed
alternatief is voor duurdere standaard
technieken die gebruikt worden voor het
aantonen van fytobenthos (diatomeeën)
en cyanobacteriën in oppervlakte water.

Dit doel is niet behaald. Doordat Hydrochip
niet als betrouwbare meetmethode kon
worden gedemonstreerd was het niet
mogelijk om aan te tonen dat Hydrochip een
goed alternatief is voor duurdere standaard
technieken.

3.

Demonstreren
en
valideren
dat
Hydrochip ook toegepast kan worden
voor
andere
Europese
oppervlaktewateren met een ander
ecologische samenstelling.
De projectresultaten verspreiden naar de
doelgroepen via een netwerkbenadering.

Dit doel is niet behaald. Voor demonstratie
en validatie van toepassing van Hydrochip in
andere Europese oppervlaktewateren was een
positieve uitkomst van actie C1 essentieel.

4.
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Dit doel is niet behaald. De validatie van
Hydrochip v4 (actie C1) laat zien dat
Hydrochip in de praktijk niet de vereiste
onderscheidende resultaten oplevert die
essentieel zijn voor het effectief en efficiënt
meten en beoordelen van de ecologische
kwaliteit van oppervlaktewater. Om de
betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of
meerdere volgende versies van Hydrochip
moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.
Hiervoor zijn aanvullende investeringen in
tijd en geld nodig terwijl de uitkomst en
daarmee de slaagkans zeer onzeker is. Het
consortium constateert daarom dat ondanks
de inspanningen en investeringen tot nu toe
de verdere ontwikkeling van Hydrochip te
riskant is, zowel om technische redenen (nog
onvoldoende
betrouwbaar)
als
om
economische redenen (andere methoden zijn
kostenefficiënter). Het consortium heeft om
bovenstaande redenen moeten besluiten om
de verdere ontwikkeling van Hydrochip als
snelle,
betrouwbare en kostenefficiënte
meetmethode om de biodiversiteit en
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater
te bepalen verder te staken.

Dit doel is behaald. Verspreiding van de
resultaten, onder meer bij conferenties en
bijeenkomsten, was gedurende de looptijd
van het project een voortdurende taak. Er is
een breed draagvlak onder waterbeheerders
gecreëerd om met DNA technieken te gaan
monitoren.
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5.

Bijdragen aan de ontwikkeling
nationaal en Europees waterbeleid.

van Dit doel is niet behaald. Doordat Hydrochip
niet als betrouwbare meetmethode kon
worden gedemonstreerd was het niet
mogelijk om voor de Hydrochip nieuwe
maatlatten voor waterkwaliteit metingen of
voor de KRW beoordeling te ontwikkelen.

2.2 Executive summary
Water managers in the Netherlands and across the European Union are responsible for
improving and maintaining the water quality of lakes, rivers, streams and locks. Adequate
surface water quality is essential for the health of aquatic ecosystems and for maintaining the
multiple socio-economic functions the water provides, which include, fishing, recreation and
drinking water production. Water quality in the Netherlands is under threat in many places
due to many functions that the water system provides. The current and most significant threats
are the result of a large supply of nutrients to the water, strictly monitored water levels and
hard structural interfaces where the water meets land.
It is possible to assess the status of the water quality by determining the plants and animals
present. It is then possible to gauge whether the measures chosen to improve the water quality
are effective. Diatoms are a common type of algae that provide information about the quality
of the water. By extracting and analysing the DNA from the water it becomes possible to
determine the species and their abundance quickly and cheaply. The information can be easily
used to determine the nutrient levels of the water which is a good measure of the ecological
water quality.
The project partners have developed a DNA-based measuring method (Hydrochip) to detect
phytoplankton and phytobenthos in surface water in a fast and unambiguous way. The aim of
the project is to demonstrate the operation of the Hydrochip under practical conditions and
thus to provide a new and innovative measurement technique to determine the environmental
quality of surface water.
The Hydrochip project is a collaboration project with five partners: TNO (coordinating
partner), Vitens, Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) and
STOWA.
Project objectives
The project objectives according to the submitted application are formulated as follows:
1. Demonstrate that Hydrochip is a reliable measuring method for determining water
quality from an ecological perspective. Hydrochip is based on biomarkers that can
detect phytobenthos (diatoms) and cyanobacteria.
2. Demonstrate that Hydrochip is a good alternative for more expensive standard
techniques used for the detection of phytobenthos (diatoms) and cyanobacteria in
surface water.
3. Demonstrate and validate that Hydrochip can also be applied to other European
surface waters with a different ecological composition.
4. Contribute to the development of national and European water policy.
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General project progress
The project is scheduled to start on 1 September 2012. Significant progress was made in the
period 2012 - mid-2016 and support for water managers was found at an early stage.
However, immediately after sending the midterm report, the results of action are no risk to the
development of Hydrochip is too risky, both for technical reasons and for economic reasons
more cost-efficient). The consortium must therefore be decided to discontinue the further
development of Hydrochip as a fast, reliable and cost-effective method of measuring the
biodiversity and ecological quality of surface water. However, a broad support base has been
created among water managers to monitor with DNA techniques.
Most actions were carried out according to plan:
Within Action A: Preparatory Actions, Vitens has developed 6 user protocols: 1.
Reprocessing reed voice (sampling); 2. PCR Reaction; 3. Hybridization; 4. Filtration
(sampling); 5. DNA extraction; 6. Identification and Quantification (chip analysis, labeling).
These protocols are combined in one user document. This has resulted in deliverable A1 Final
standardized protocols. With this Action A has been fully completed.
Action B: Implementation Actions started with the development of a Hydrochip v3 with 75
biomarkers, represented by 150 probes. Technically, a switch from a closed to an open
approach has been made. This open approach uses a specific sequencing technology. In terms
of content, there has been a sharpening of the focus, by looking at the widest possible panel of
trophy levels as a measure of the quality of the water. Because the second report was
delivered delayed. 100 new probes for 100 new biomarkers have been developed for the
Hydrochip v4. HHNK and Waternet have delivered samples of more than 500 samples from
its management area. This completes action B1 and B2. Due to the outcome of C1, B3 and B4
could not be performed.
Action C: Monitoring of the Impact has been completed. C1: The DNA isolation of the 500
samples from 2013-2015 on the Hydrochip v4 has been carried out for validation (November
2015-July 2016). A total of approximately 500 phytobenthos samples were hybridized and
compared with the microscopic counts.
The Hydrochip validation study showed that the Hydrochip was insufficiently able to
accurately predict the nutrient richness of the water. This showed that, as in previous versions,
Hydrochip is not reliable. To improve reliability, one or more subsequent versions of
Hydrochip should be developed and validated. This requires additional investments in time
and money, while the outcome of the success is very uncertain. Due to the outcome of C2 and
the decision to discontinue further development of the Hydrochip, implementation of action
C2 was not opportune.
Within C3 we looked at the applicability of new standards in legislation and regulations. C3
Report on applicability new metrics, which took into account the outcomes of C1. Within C4
the deliverables C4 Report applicability for detection cyanobacteria and C4 Report socioeconomic aspects Hydrochip have been drawn up after the delivery of the results of C1.
Within Action D: Dissemination and communication, the joint partners have been busy
drawing up and implementing the communication plan. In the first reporting period, LIFE +
project was submitted to both the Water Innovation Prize and the Vernufteling and ended in
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the top 3. In addition, Hydrochip has been presented and / or brought to the attention in
various ways. An important milestone is the presentation of the Hydrochip in the Micropia
museum. Moreover, a message about the project has been published on the websites of the
partners. A Dutch and English-language layman’s report was published on the outcomes of
the project.
Within Action E: Project management and project progress, the project management
structure is operational. The cooperation agreement between the partners was drawn up and
signed in the autumn of 2013. The submitted inception report was positively assessed by the
EC. The project has thus acquired a definitive go status. The midterm report has been
submitted and approved and a postponement of the project's duration until 31 December 2017
has been applied for and granted. The steering committee met on various occasions and was
visited by the external monitor on 14 July 2013, 30 April 2014 and 12 October 2015 and 2
November 2016. During this last project visit, reason and consequence of the discontinuation
of the development of the Hydrochip was discussed in detail with the project monitor.

Problems encountered
Within action B1, during the project both a technical and a substantive changeover took place.
The result was that this caused a lot of delay. However, the changeover was not for nothing.
100 new biomarkers have been identified, which then form the basis for the newly developed
Hydrochip v4.
The collection of Dutch water samples in action B2 has been successful, in total more than
500 samples have been obtained. Nevertheless, some bottlenecks and problems have occurred
during the sampling rounds. For the collection of samples it had been estimated that sampling
could take place in the summer period. In practice this always takes place in the spring. The
sampling therefore took place in spring 2014, the second sampling spring 2015. This was
discussed with the external monitor on 30 April 2014 and confirmed by the EU in its letter of
4 July 2014.
Due to the efforts and changeover within action B1, actions B3 and B4 have received less
attention. In addition, the process surrounding the contracts and the right conditions with
external parties was not foreseen and took much longer than expected.
The main problem was in action C1. The Hydrochip validation study (comparison of the
Hydrochip analysis with the classic analysis with the microscope) showed that the Hydrochip
was insufficiently able to accurately predict the nutrient richness of the water. This showed
that, as in previous versions, Hydrochip is not sufficiently reliable. To improve reliability, one
or more subsequent versions of Hydrochip should be developed and validated. This requires
additional investments in time and money, while the outcome and thus the chance of success
is very uncertain. Due to the outcome of C1 and the decision to discontinue further
development of the Hydrochip, the execution of actions C2 was not opportune. However, the
negotiations with the external Swiss party showed that ~ 80 samples are available. The
outcome of action C1, however, means that the execution of actions B3, B4 and C2 is no
longer opportune.
The delay in the start-up of the C3 and C4 reports in the first period was mainly due to the
delayed definitive implementation of the biomarkers on Hydrochip v4 (action B1), which
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determines the focus of the reports in C3 and C4. These reports could be completed in the
second reporting period.
Within the C4 action, possibilities were explored to increase bathing water safety by
demonstrating cyanobacteria. However, recent research and available data from TNO (TNO
background) show that the detection of cyanobacteria does not correlate with toxin
production. Precisely the latter is important for determining the safety of bathing water. Other
techniques are needed to be able to detect toxin production. Such detection should be based
on RNA or protein. The Hydrochip method is based on DNA detection and is therefore less
suitable.
Based on the outcomes of action C1, the consortium notes that despite the efforts and
investments to date, the further development of Hydrochip is too risky, both for technical
reasons (not yet sufficiently reliable) and for economic reasons (other methods are more costeffective). The consortium therefore had to decide to discontinue the further development of
Hydrochip as a fast, reliable and cost-effective measuring method to determine the
biodiversity and ecological quality of surface water.

Conclusions regarding project objectives and project plan
With the LIFE + project Hydrochip, the consortium aimed to develop and demonstrate a new
DNA-based molecular technology that enables fast, reliable and cost-effective assessment of
the biodiversity and ecological quality of surface water. Hydrochip as a measuring method
would therefore be an attractive alternative to current biological monitoring techniques, which
are long-term, expensive and complex.
The validation of Hydrochip v4 (action C1) shows that in practice Hydrochip does not
produce the required distinctive results that are essential for the effective and efficient
measurement and assessment of the ecological quality of surface water. To improve
reliability, one or more subsequent versions of Hydrochip should be developed and validated.
This requires additional investments in time and money, while the outcome and thus the
chance of success is very uncertain. The consortium therefore concludes that despite the
efforts and investments to date, the further development of Hydrochip is too risky, both for
technical reasons (not yet sufficiently reliable) and for economic reasons (other methods are
more cost-effective). For the above reasons, the consortium must have decided to discontinue
the further development of Hydrochip as a fast, reliable and cost-effective measuring method
to determine the biodiversity and ecological quality of surface water.
Hydrochip has now been overtaken by a competitive technology: Next Generation DNA
Sequencing (further: NGS). In comparison with Hydrochip, this technique is faster, less prone
to error, has a broader scope (all species in surface water, from algae to fish) and is a more
automated process. In recent years, the number of companies offering NGS services has
grown strongly and the prices per sample are comparable or even lower than those of
Hydrochip: about 100 euros per sample. The consortium suspects that the development of
Hydrochip has contributed to the rapid growth and acceptance of NGS for water quality
applications in the Dutch water sector.
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In Grant Agreement formulated main
objectives
1. To demonstrate that Hydrochip can be
used to reliably, quantitatively and
efficiently determine ecological water
quality in a high throughput fashion by
using molecular biomarkers to determine
phytobenthos
(diatoms)
and
phytoplankton (cyanobacteria).

2.

To demonstrate that Hydrochip is a good
alternative to the standard techniques
currently
employed
to
determine
phytobenthos and phytoplankton in
surface water samples.

3.

To demonstrate and validate that
Hydrochip can be easily adapted to
determine ecological quality parameters
in other European surface waters with a
different ecological make up.
To disseminate the project results to
target groups using a comprehensive
networking approach.

4.

5.

To contribute to the integration of the
results in European water policies.
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Reflection on objectives
This objective has not been achieved. The
validation of Hydrochip v4 (action C1)
shows that in practice Hydrochip does not
produce the required distinctive results that
are essential for the effective and efficient
measurement and
assessment of the
ecological quality of surface water. To
improve reliability, one or more subsequent
versions of Hydrochip should be developed
and validated. This requires additional
investments in time and money, while the
outcome and thus the chance of success is
very uncertain. For the above reasons, the
consortium must have decided to discontinue
the further development of Hydrochip as a
fast, reliable and cost-effective measuring
method to determine the biodiversity and
ecological quality of surface water.
This objective has not been achieved.
Because
Hydrochip
could
not
be
demonstrated as a reliable measuring
method, it was not possible to show that
Hydrochip is a good alternative for more
expensive standard techniques.
This goal has not been achieved. For
demonstration
and
validation
of the
application of Hydrochip in other European
surface waters, a positive outcome of action
C1 was essential.
This
objective
has
been
achieved.
Dissemination of the results, including at
conferences and meetings, was an ongoing
task during the project. A broad support base
has been created among water managers to
monitor with DNA techniques.
This objective has not been achieved.
Because
Hydrochip
could
not
be
demonstrated as a reliable measuring
method, it was not possible to develop new
standards for water quality measurements or
for the WFD assessment for the Hydrochip.
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3 Inleiding
Achtergrond, probleem en doel
De EU Kaderrichtlijn Water beoogt de chemische en ecologische kwaliteit van
oppervlaktewater te verbeteren. Twee maatlatten om de ecologische kwaliteit te bepalen zijn
de aanwezigheid en variëteit in fytobenthos en fytoplankton. Beide hangen in hoge mate
samen met de chemische kwaliteit en met de mate van eutrofiering.
Echter, de analyse van beide aspecten is gecompliceerd en gebeurt door het analyseren van
monsters onder een lichtmicroscoop en interpretatie door experts. Deze manier van analyseren
is zeer bewerkelijk en daardoor duur, niet objectief, niet kwantitatief en foutgevoelig.
Het belangrijkste nadeel is echter dat er maar een beperkt aantal monsters kan worden
geanalyseerd en dat resultaten pas na langere tijd beschikbaar komen. Hierdoor kan niet op
een actuele verandering in waterkwaliteit worden ingespeeld als er bijvoorbeeld sprake is van
illegale lozingen of anderszins.
Door de projectpartners is een DNA gebaseerde meetmethode ontwikkeld (Hydrochip),
waardoor het op een snelle en eenduidige manier mogelijk wordt de aanwezigheid van
fytoplankton en fytobenthos in oppervlaktewater aan te tonen. Het doel van het project is om
de werking van de Hydrochip onder praktijkomstandigheden te demonstreren en levert
daarmee een nieuwe en innovatieve meettechniek om de milieukwaliteit van oppervlaktewater
vast te stellen.

Verwachte lange termijn resultaten
Bij aanvang van het project werden de verwachte lange termijn resultaten als volgt
geformuleerd:
De Hydrochip is ontwikkeld om het meten van de ecologische waterkwaliteit te faciliteren. Op
de lange termijn wordt verwacht dat Hydrochip als meetmethode wordt geaccepteerd en een
plaats krijgt naast of in plaats van de klassieke meetmethodes. Omdat de meetmethode sneller
en goedkoper is dan de huidige analyse is de verwachting dat veel meer metingen worden
uitgevoerd, waarmee betrouwbaarder uitspraken over de ecologische kwaliteit mogelijk
worden. Doordat analyseresultaten (bijna) real time beschikbaar komen, wordt het ook
mogelijk om eerder in te grijpen in het geval van calamiteiten, waarmee ernstige milieuincidenten kunnen worden beperkt.
Met Hydrochip wordt het mogelijk om sneller en betrouwbaarder uitspraken te doen over de
actuele waterkwaliteit. De acceptatie van Hydrochip als meetmethode binnen de kaders van
(nationale) wet- en regelgeving moet op langere termijn bijdragen aan het bereiken van de
doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water zijn vastgelegd. Groot voordeel is dat de
meetmethode naar verwachting gemakkelijk is aan te passen aan de verschillende ecologische
omstandigheden die binnen Europa worden aangetroffen.
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4 Administratief deel
4.1 Beschrijving van het managementsysteem
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(Projects submitting final reports after 1 January 2014 must use this format.)

4.1.1 Beschrijving en schematische presentatie van de aanpak
De opzet van de acties en taken per actie, inclusief planning, was als volgt:
Action
Action Name of the action
number
A. Preparatory Actions
A.1

Create standardised user protocols proposed
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

2016

II III IV

I

2017

II III IV

n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n

I

n
n

II III IV
n

B. Implementation Actions
B.1

B.2

B.3

B.4

Finalise biomarker composition chip proposed
actual
Collect water samples from national proposed
(Dutch) test locations
actual
Adapt chip for international
proposed
sampling
actual
Collect and analyse water samples proposed
from international test locations
actual

n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n

n

n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n
n n n n n n
n n n n n
n n n n n n n
n n n n n

C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.1
C.2

C.3

Validate Hydrochip

proposed
actual
Validate Hydrochip for international proposed
use
actual
Assesment applicability for new
proposed
metrics
actual

n n n n n
n n n
n n n

n n n n n n
n n n n

2012

Action
Action Name of the action
number

II III IV

C.4

Assesment of socio-economic effect proposed

C.5

actual
proposed
actual

Evaluation of the results

2013
I

2014

II III IV

I

2015

II III IV

I

2016

II III IV

I

2017

II III IV

I

II III IV

n n n n n n
n n n n
n n n
n n n

n

n

D. Communication and disseminations actions
D.1

Draft communication plan

D.2

Disseminate results

D.3

After-LIFE communication plan

proposed
actual
proposed
actual
proposed
actual

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n
n
n

E. Project management and monitoring of the project progress
E.1

Project Management

E.2

Project progress Monitoring

E.3

Networking activities

I
X
M
F

proposed
actual
proposed
actual
proposed
actual

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

n n n
n
n n n
n
n

inceptierapport (31/5/2013)
voortgangsrapport (30/6 2014)
midterm-rapport (30/11/2015)
final report (1/12/2017)
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4.1.2 Presentatie van de coordinating beneficiary, associated beneficiaries en de
projectorganisatie
Coördinerende partner: TNO
TNO is een bij de wet ingestelde organisatie voor toegepast onderzoek. De belangrijkste
onderzoeksgebieden zijn Industriële innovatie; Defensie en veiligheid; Gebouwde omgeving;
Gezond leven; Informatiemaatschappij; Energie; en Mobiliteit. De groep Microbiologie en
Systeembiologie van TNO is verantwoordelijk voor de verdere verbetering van de Hydrochip
in dit project. Het werkterrein van deze onderzoeksgroep bestrijkt een groot aantal
microbiologische onderwerpen. De onderzoeksgroep heeft een vaste expertise op microbiële
ecosystemen. Voor hun onderzoeksprojecten combineert TNO expertise en conventionele
microbiologie met hun geavanceerde state of the art genomics-technologieën zoals microarray-technologieën. Dit resulteert in de link tussen de samenstelling van een microbieel
ecosysteem (zoals in oppervlaktewater) en de functionaliteit van een systeem (bijv.
ecologische kwaliteit). De groep Microbiologie en Systeembiologie legt de nadruk op
generieke technologie en oplossingen en heeft expertise in een groot aantal
toepassingsgebieden, zoals voedsel, gezondheid, drinkwater en oppervlaktewater.
Rol in project: TNO was coördinerend partner en nam deel aan de ontwikkeling van de
Hydrochip. Verder was TNO betrokken bij het aanpassen van biomarker databases,
chipproductie, monsterverzameling en validatie door middel van klassieke en moleculaire
analyse.
Partner Vitens
Vitens NV is een groot Nederlands waterbedrijf dat jaarlijks tot 260 miljoen m3 water levert
aan 4 miljoen consumenten in Nederland. Als onderdeel van hun milieubeleid ontwikkelt en
test Vitens voortdurend technologieën om haar primaire proces te verbeteren.
Rol in project: Vitens nam deel aan de ontwikkeling van de Hydrochip en was betrokken bij
het analyseren en valideren van Hydrochip, bij het opleiden van laboratoriummedewerkers en
bij het opstellen van gestandaardiseerde eindgebruikers-protocollen.
Partner Waternet
Waternet is het eerste bedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus, van
drinkwater tot afvalwater. Waternet is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van
watervraagstukken voor zowel de stad Amsterdam als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV). Gemeente Amsterdam en Waterschap AGV zijn aandeelhouder en opdrachtgever
voor de activiteiten van Waternet. De activiteiten die Waternet biedt zijn de productie en
levering van drinkwater in 20 gemeenten; sanering en reiniging van de grachten (in
Amsterdam); zuivering van afvalwater; schoon oppervlaktewater; bescherming tegen
overstromingen; de juiste waterstand in rivieren, meren, kanalen en sloten; en het houden van
bevaarbare waterwegen.
Rol in project: Waternet nam deel aan de ontwikkeling van de Hydrochip en leverde relevante
inzichten en analyseresultaten te leveren.
Partner Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een
overheidsorgaan met een eigen democratisch gekozen bestuur en een onafhankelijk
belastingstelsel. Het waterschap voert een beperkt aantal functionele taken uit: waterbeheer,
waterbeheer, zorgen voor goede waterkwaliteit en beheer van wegen in Noord-NoordHolland.

Rol in project: HHNK nam deel aan de ontwikkeling van de Hydrochip en is in staat relevante
gegevens en analyseresultaten te leveren.
STOWA
De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is opgericht in 1971. De stichting
coördineert en doet onderzoek voor een groot aantal lokale waterbeheerders en heeft een
focus op waterbeheer en afvalwaterzuiveringstechnologie (zoals MBR-technologie,
Pharmafilter en Nereda). De organisaties die financieel bijdragen aan STOWA zijn de 26
waterschappen, provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Nederland.
STOWA is in de loop der jaren ook betrokken geweest bij een groot onderzoeksprogramma
genaamd Watermozaïek (www.watermozaiek.nl). Dat onderzoeksprogramma richtte zich op
het ecologische aspect en problemen in watersystemen. Het project Hydrochip bouwde voort
op de resultaten behaald in Watermozaïek.
Rol in project: STOWA was verantwoordelijk voor disseminatie activiteiten binnen de
watersector en nam deel aan de evaluatie van resultaten.

Projectorganisatie
Bij de start van het project is een projectorganisatie ingericht waarmee aan de verplichtingen
vanuit het LIFE+ programma kan worden voldaan. De organisatiestructuur doet recht aan de
complexiteit van het project en kan als volgt worden weergegeven (figuur 1).

Figuur 1: organisatiestructuur per 1 september 2016
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Zoals al in de aanvraag aangegeven is het project decentraal georganiseerd. Binnen iedere
partnerorganisatie is een projectverantwoordelijk aangesteld die zorgdraagt dat de taken en
verplichtingen namens de organisatie worden nagekomen. Naar gelang de actuele vraag kan
iedere organisatie specialisten inzetten.
Bij de projectstart is een projectteam ingesteld dat regelmatig samenkomt en de
projectvoortgang bespreekt. Het projectteam bestaat uit de projectverantwoordelijken per
organisatie en is verantwoordelijk voor de LIFE+ projectimplementatie en bestond tot 31 mei
2014 uit de volgende personen: Marco Jaspers en Frank Schuren (TNO), Bendert de Graaf
(Vitens), Ron van der Oost (Waternet), Gert van Ee (HHNK), Tessa van der Wijngaart
(STOWA). Marco Jaspers trad namens de penvoerder op als projectmanager. Erik Jan
Langkamp (E+M) is als externe ondersteuning voor projectmanager aangesteld en is naar
behoefte aanwezig tijdens de projectteamoverleggen.
Per 1 juni 2014 heeft Marco Jaspers een andere werkkring aanvaard, het projectmanagement
is overgenomen door Nynke van Berkum. In mei 2014 heeft de projectoverdracht tussen
Marco Jaspers en Nynke van Berkum plaatsgevonden. Nynke van Berkum werkt al langere
tijd bij TNO als projectmanager. Met haar inhoudelijke achtergrond op het gebied van
biomedische wetenschappen en moleculaire biologie beschikt zij over de juiste combinatie
van materiedeskundigheid en projectmanagementvaardigheden om het project succesvol te
leiden. Tijdens haar zwangerschapsverlof (tweede helft 2016) heeft Ruud Baartmans het
projectmanagement overgenomen. Ruud werkt twintig jaar bij TNO en heeft ruime ervaring
als projectmanager van met name Europese projecten (FP7, H2020, service contract projecten
voor EC-DG’s).

Samenwerkingovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst tussen de partners is opgesteld en najaar 2013 ondertekend
en meegezonden met onze brief van 30 oktober 2013, als respons op de EC feedback op het
inceptierapport van 11 juni 2013.

Projectmanagement en bijeenkomsten
Projectmanagement is een continue activiteit die tijdens de rapportageperiode is doorgelopen.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevinden:
Periode 1 (01/09/2012 - 31/10/2015)
In de eerste rapportageperiode is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en uiteindelijk
door de EC geaccepteerd. Het inceptierapport is ingezonden op 12 juni 2013. Vragen naar
aanleiding van het rapport zijn beantwoord en het rapport is formeel goedgekeurd. Het eerste
voortgangsrapport is begin juli 2014 toegestuurd aan de EU en eveneens door de EC
geaccepteerd. Verder hebben diverse stuurgroepoverleggen plaatsgevonden waarin de
projectvoortgang tussen partners is besproken.
Tijdens de stuurgroepoverleggen van 14 juni 2013 en 30 april 2014 is Tom Andries als
externe monitor aanwezig geweest. Tijdens de stuurgroepoverleggen van 12 oktober 2015 en
van 2 november 2016 is Marc Wilke als externe monitor aanwezig geweest.
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Een expertteam bestaande uit onbetaalde specialisten uit het veld (collega waterschappers en
wetenschappers) samengesteld. Ingeborg de Keizer (voorzitter Landelijke Kring Monitoring),
Ronald Bijkerk (Koeman & Bijkerk), Marcel van de Berg, (Rijkswaterstaat, KWR) en Wim
Admiraal (UvA) waren aanwezig op de eerste bijeenkomst welke plaatsvond op 17 juni 2014
bij STOWA. De tweede bijeenkomst heeft op 12 november 2015 plaatsgevonden.
Onderwerpen van gesprek waren de technische aspecten van Hydrochip (validatie, soorten,
monsterafname, eindgebruikers), communicatie en de toekomst en toepassing van Hydrochip.
De belangrijkste uitkomsten waren als volgt:
1. Soorten moeten zo onderscheidend mogelijk zijn, en tegelijkertijd ook abundant.
Soorten zullen in de toekomst veranderen, dus chip moet dynamisch blijven
2. In de toekomst zou meer ingezet kunnen worden op de zogenaamde open benadering
cq. Deze bredere insteek is een optie voor de lange termijn. Het advies is om nu te
focussen op de soortenlijst.
3. Hydrochip is een perspectiefvolle techniek maar koppeling met lichtmicroscopische
methode zal nodig blijven.
4. Er zal een keuze moeten worden gemaakt in de benadering: veel meten en statistisch
benaderen of theoretisch benaderen en dan sampelen? Wat is effectiever?
5. Het is aan te bevelen goed na te denken over de betrouwbaarheid van Hydrochip en de
detectielimiet.
6. Ontwikkel Hydrochip eerst technisch goed, voordat toepassing plaatsvind. Let op voor
het creëren van te hoge verwachtingen op korte termijn, want monitoring is een post
waar graag op bespaard wordt vanuit bestuur.
7. Er is veel variatie in de manieren waarmee gemeten worden, hier kan de Hydrochip
langs afgezet worden. Het is interessant om over de grens te gaan, referentiewateren te
bemonsteren en Europese standaard te beproeven met de Hydrochip.
8. Elk watertype heeft zijn eigen referentie, dus let hierop bij het bepalen van de
gevoeligheid van de Hydrochip voor de verschillende watertypen.

Periode 2 (1/11/2015-31/12/2017)
Het midterm-rapport is ingediend op 3 mei 2016. Zoals in dit rapport is aangegeven is bij de
uitvoering van het project vertraging ontstaan onder andere doordat het verzamelen van de
watermonsters meer tijd kostte dan vooraf ingeschat (het was niet voorzien dat dit alleen in
het voorjaar zou kunnen plaatsvinden) en doordat uit de validatie van Hydrochip v3 (actie B1)
bleek dat de gesloten benadering niet succesvol was. Hierdoor moest de chip opnieuw worden
ontwikkeld en gevalideerd, hetgeen resulteerde in Hydrochip v4 waarbij gebruik gemaakt
wordt van een open benadering met mass sequencing technologie.
Gezien de opgelopen vertraging en om het project binnen de gewenste kwaliteitstandaard te
kunnen afronden heeft het consortium op 27 juni 2016 bij de EC een verzoek tot verlening
van het project van 18 maanden ingediend. De EC heeft verlenging van het project verleend
tot 31/12/2017.
Kort na de indiening van het midterm-rapport kwamen de resultaten van de validatie van
Hydrochip v4 (actie C1) beschikbaar. Hieruit bleek dat net als bij vorige versies Hydrochip
onvoldoende betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of meerdere
volgende versies van Hydrochip moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn
aanvullende investeringen in tijd en geld nodig terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans
zeer onzeker is. Daarnaast is Hydrochip inmiddels ingehaald door een concurrerende
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technologie: Next Generation DNA Sequencing (NGS). In vergelijking met Hydrochip is deze
techniek sneller, minder foutgevoelig, heeft een breder toepassingsgebied (alle species in
oppervlaktewater, van algen tot vissen) en is een meer geautomatiseerd proces. De laatste
jaren groeit het aantal bedrijven dat NGS diensten aanbiedt sterk en zijn de prijzen per
monster vergelijkbaar of zelfs lager dan van Hydrochip (ongeveer 100 euro).
Het consortium constateerde dat ondanks de inspanningen en investeringen tot dan toe de
verdere ontwikkeling van Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog
onvoldoende betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn
kostenefficiënter) en heeft om bovenstaande redenen moeten besluiten om de verdere
ontwikkeling van Hydrochip als snelle, betrouwbare en kostenefficiënte ecologische analyse
te staken en het project af te ronden. Dit is tijdens het projectbezoek van 2 november 2016
uitvoerig met de projectmonitor besproken. Afronden van het project betekent dat alle
beoogde acties worden afgerond en gerapporteerd. De meeste acties zijn volgens plan
uitgevoerd. De acties B3 Chip aanpassen op internationale bemonstering en B4 Verzamelen
en analyseren internationale watermonsters konden niet worden uitgevoerd. Als gevolg kon
actie C2 Validatie Hydrochip voor internationaal gebruik niet worden uitgevoerd. Voor een
zinvolle uitvoering van deze acties was een positieve uitkomst van actie C1 Validatie
Hydrochip essentieel. Het consortium heeft op 18 mei 2017 de EC per brief hierover
geïnformeerd.

4.1.3 Veranderingen als gevolg van amendementen van de Grant Agreement
Verzoek tot verlening van project
Zoals in het midterm-rapport is aangegeven is bij de uitvoering van het project vertraging
ontstaan onder andere doordat het verzamelen van de watermonsters meer tijd kostte dan
vooraf ingeschat, zie de uitgebreidere beschrijving in vorige paragraaf. Gezien de opgelopen
vertraging en om het project binnen de gewenste kwaliteitstandaard te kunnen afronden heeft
het consortium op 27 juni 2016 bij de EC een verzoek tot verlening van het project van 18
maanden ingediend. De EC heeft in reactie hierop verlenging van het project verleend tot 31
december 2017.
Voortijdige beëindiging van het project
Kort na de indiening van het midterm-rapport kwamen de resultaten van de validatie van
Hydrochip v4 (actie C1) beschikbaar. Hieruit bleek dat net als bij vorige versies Hydrochip
onvoldoende betrouwbaar is, zie de uitgebreidere beschrijving in de vorige paragraaf. Het
consortium constateerde dat ondanks de inspanningen en investeringen tot dan toe de verdere
ontwikkeling van Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog onvoldoende
betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn kostenefficiënter) en heeft
om bovenstaande redenen moeten besluiten om de verdere ontwikkeling van Hydrochip als
snelle, betrouwbare en kostenefficiënte ecologische analyse te staken en het project af te
ronden. Dit is tijdens het projectbezoek van 2 november 2016 uitvoerig met de projectmonitor
besproken. Het consortium heeft op 18 mei 2017 de EC per brief hierover geïnformeerd. De
EC heeft in reactie op 24 augustus 2017 per brief deze beëindiging bevestigd, met 1
september 2017 als einddatum van het project.
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4.2 Evaluatie van het managementsysteem
Het project kent een goed gebalanceerd partnerschap: TNO en Vitens die direct betrokken zijn
bij de ontwikkeling van de Hydrochip en de implementatie in een laboratorium, de
waterschappen (HHNK en Waternet) als verantwoordelijke eindgebruikers die monsters
aanleveren en zorgdragen voor het laten uitvoeren van de klassieke analyses en STOWA als
belangenbehartiger namens de waterschappen die zorgdraagt voor de kennisverspreiding
binnen de eigen achterban. In de praktijk werkte de samenwerking zoals vooraf voorzien:
tijdens de doorontwikkeling was er veel contact tussen TNO en Vitens en fungeerden de
overige partners als klankbord. In de fase van implementatie en feitelijke demonstratie hadden
de waterschappen de rol om op de resultaten te presenteren aan hun achterban.
Het tussentijds aanscherpen van de LIFE+ rapportage vereisten wordt vanuit een management
perspectief als ongewenst bestempeld. Dit wordt als een verzwaring ervaren en lijdt tot
additionele en onvoorziene kosten.
Zoals in paragraaf 4.1.3 beschreven, heeft het consortium om technische en economische
redenen moeten besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken. Dit besluit is
unaniem genomen, waarna de strategie om tot afronding van het project te komen tijdens de
projectbezoek met de monitor zijn besproken.

Opgeleverde rapportages sinds projectstart
Sinds de start van het project zijn de volgende formele rapportages opgeleverd:
1. Inceptierapport (verzonden 12 juni 2013, definitief goedgekeurd 12 februari 2014).
2. Voortgangsrapport 1 (verzonden 14 juli 2014, goedgekeurd 22 augustus 2014)
3. Midterm-rapport (verzonden 3 mei 2016, goedgekeurd 11 november 2016)
4. Eindrapport (voorliggend)
In overleg met de projectmonitor is besloten het midterm-rapport dat was voorzien voor juni
2014 te wisselen met het voortgangsrapport dat was voorzien voor juni 2015. De reden
hiervoor is dat de projectuitgaven nog niet op 60% zaten zoals gebruikelijk bij een midtermrapport.
Antwoorden op vragen van de Commissie en de monitor
Bijlage B7.1.3.3 geeft een uitgebreid overzicht van de vragen van de Commissie en het
Monitoring team alsmede van de antwoorden van het consortium hierop. Het betreft de
periode 2016-2017.
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5 Technisch deel
De project doelstellingen volgens de ingediende aanvraag zijn als volgt geformuleerd:
1. Demonstreren dat Hydrochip een betrouwbare meetmethode is om waterkwaliteit
vanuit ecologisch perspectief te bepalen. Hydrochip is gebaseerd op biomarkers welke
fytobenthos (diatomeeën) en cyanobacteriën kunnen detecteren. Omdat veel van deze
micro-organismen zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waterkwaliteit vormt
deze breed toepasbare meting een instrument waarmee actief op waterkwaliteit kan
worden gestuurd.
2. Aantonen dat Hydrochip een goed alternatief is voor duurdere standaard technieken
die gebruikt worden voor het aantonen van fytobenthos (diatomeeën) en
cyanobacteriën in oppervlakte water.
3. Demonstreren en valideren dat Hydrochip ook toegepast kan worden op andere
Europese oppervlakte wateren met een ander ecologische samenstelling.
4. Bijdragen aan de ontwikkeling van nationaal en Europees waterbeleid.
De meeste acties zijn volgens plan uitgevoerd, al waren de uitkomsten niet altijd positief:
Actie A1: Realiseren van gestandaardiseerde gebruiksprotocollen is volgens plan afgerond.
Dit heeft geresulteerd in een deliverable waarin 6 gebruiksprotocollen worden beschreven.
Actie B1: Biomarker compositie op chip is afgerond. De Hydrochip v4 omvat 100
verschillende probes, die 100 verschillende soorten aantonen, die elk correleren met
specifieke trofiegraden. De uitkomsten van B1 zijn beschreven in deliverable B1
Voortgangsrapport on Biomarker composition II en in deliverable B1 Finalized Hydrochip
biomarker set up.
Actie B2: Verzamelen watermonsters van Nederlandse test locaties is afgerond met vertraging
doordat monstername alleen in het voorjaar kon plaatsvinden. In totaal zijn in de periode
2013-2015 ~900 monsters verzameld en zijn 7 medewerkers bij de partners geïnstrueerd over
de wijze van monstername.
Actie C1: Validatie van Hydrochip is afgerond. Hierbij bleek dat Hydrochip v4 net als vorige
versies Hydrochip onvoldoende betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zouden
een of meerdere volgende versies van Hydrochip moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.
Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en geld nodig terwijl de uitkomst en daarmee
de slaagkans zeer onzeker is.
Niet/deels uitgevoerde acties: B4 Verzamelen en analyseren internationale watermonsters is
deels uitgevoerd, er heeft intensief overleg met een Zwitserse partij plaatsgevonden die in
principe 80 monsters beschikbaar had. De acties B3 Chip aanpassen op internationale
bemonstering en als gevolg daarvan kon actie C2 Validatie Hydrochip voor internationaal
gebruik niet worden uitgevoerd. Voor een zinvolle uitvoering van deze acties was een
positieve uitkomst van actie C1 Validatie Hydrochip essentieel.
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5.1 Technische voortgang, per taak
5.1.1 Actie A: Voorbereidende activiteiten
Actie A1: Realiseren gestandaardiseerde gebruikers protocollen
Verwachte resultaten

1.
2.
3.

Voortgangsindicatoren

1.
2.
3.

Voorlopig gestandaardiseerde protocollen bij de start van het project
gebaseerd op pilot tests
Aangepaste protocollen aan het eind van het project waarbij alle nadelen
die tijdens het Life+ project naar voren zijn gekomen, zijn geëlimineerd
Tenminste 6 definitieve standaard protocollen voor monster collectie en
opslag, DNA extractie, DNA labelling, DNA Hybridisatie, signaal
detectie en signaal interpretatie
Minimaal 6 voorlopig gestandaardiseerde protocollen bij de start van
monster afname (maart 2013)
Evaluatie van deze voorlopige protocollen gedurende de monster- en
analyse periode
Minimaal 6 definitief gestandaardiseerde protocollen aan het einde van
het project (maart 2016)

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
A. Preparatory Actions
A.1

Verrichte
werkzaamheden

Create standardised user protocols proposed
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n

2016
I

2017

II III IV
n
n

I

II III IV
n

Door Vitens en TNO zijn 6 gebruikersprotocollen ontwikkeld: 1. Opwerking
rietstengel (sampling); 2. PCR Reactie; 3. Hybridisatie; 4. Filtratie (sampling); 5.
DNA extractie; 6. Identificatie en Kwantificering (chip analysis, labelling). Deze
protocollen zijn in 1 gebruikersdocument samengevoegd.
Door Vitens is in samenwerking met TNO een eerste en tweede versie van de
gestandaardiseerde gebruikersprotocollen opgesteld. De tweede versie van de
protocollen was als Bijlage 1 bij het voortgangsrapport gevoegd en bouwt voort op
de eerste versie die in 2013 is opgeleverd en als bijlage bij het inception report was
meegestuurd.
Sindsdien zijn er 2 kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn terug t e vinden in
versie 3 van het protocol (Bijlage 1)
1. Er wordt 200 µl BF3 (6.1) oplossing toegevoegd in plaats van 100 µl. De
samples zijn verontreinigd met grote macromoleculen, die verdere stappen
in het proces kunnen inhiberen. Door het toevoegen van meer BF3 buffer
worden deze moleculen beter verwijderd, wordt het DNA zuiverder en
verlopen latere stappen met het DNA efficiënter.
2. De Hydrochip wordt aan het eind 2 keer gewassen in plaats van 1 keer.
Hierdoor worden achtergrond signalen nog lager en zijn de signalen van
de spots beter af te lezen.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

De taak is afgerond. Er zijn 6 protocollen ontwikkeld: 1. Opwerking rietstengel
(sampling); 2. PCR Reactie; 3. Hybridisatie; 4. Filtratie (sampling); 5. DNA
extractie; 6. Identificatie en Kwantificering (chip analysis, labelling). Deze
protocollen zijn in 1 gebruikersdocument samengevoegd: deliverable A1 Final
standardized protocols.

Voortgang tov planning

Afgerond

Wordt het doel bereikt?

Ja

Opgeleverde

Gebruikersdocument waarin 6 protocollen zijn verwerkt:

Final report LIFE+ project Hydrochip
LIFE11/ENV/NL/000788

25

producten/resultaten

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

•

Deliverable A1 Preliminary standardized protocols (als bijlage in
voortgangsrapportage 2014)
• Deliverable A1 Final standardized protocols (bijlage in Annex 7.2.2).
Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

5.1.2 Actie B: Implementatie Acties
Actie B1: Biomarker compositie op chip
Verwachte resultaten

1.

Voortgangsindicatoren

1.
2.

Definitieve bepaling/samenstelling van 150 biomarkers die op de chip
aangebracht zullen worden voor het testen van Nederlandse
watermonsters
Bewijs dat de biodiversiteit van Nederlands water gedekt kan worden door
de 150 biomarkers
Rapport over de status van de biomarker samenstelling (maart 2013 en
2014)

Planning volgens Gantt
2012

Action
Action Name of the action
number
B. Implementation Actions
B.1

II III IV

Finalise biomarker composition chip proposed
actual

Verrichte
werkzaamheden

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

2017

II III IV

I

II III IV

n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n

n

Het consortium heeft 75 biomarkers aangebracht op Hydrochip v3 en 100 nieuwe
biomarkers op Hydrochip v4. Dit brengt het totaal op 175 biomarkers, die in dit
project zijn gebruikt.
Het project begon met de Hydrochip v3. Hierbij zijn de inzichten uit eerder
pilotonderzoek en de eerste projectperiode verwerkt. De Hydrochip v3 bevat 75
biomarkers (of soorten), die door 150 probes vertegenwoordigd worden. Hiermee
wordt de biodiversiteit binnen Nederland op hoofdlijnen wordt afgedekt.
Binnen deze actie is gewerkt om de chip verder te ontwikkelen naar Hydrochip v4.
In het voorjaar 2014 is besloten om in plaats van kweek en single cell isolatie met
PCR karakterisatie van individuele soorten over te stappen op mass sequencing
technologie. Reden hiervoor was dat de eerste, gesloten benadering, waar DNA
sequenties per soort bepaald werden, technisch te ingewikkeld b leek te zijn en dit
kostte uiteindelijk te veel tijd en geld om tot een goed resultaat te kunnen komen
waarmee de vertegenwoordiging van biodiversiteit op de Hydrochip uitgebreid kon
worden. Voordeel van de open benadering met mass sequencing technologie is dat
de methode sneller en goedkoper is.
Voor de open benadering zou gebruik worden gemaakt van nieuwe sequence
technologie bij TNO, namelijk Illumina sequencing. Voor het standaard sequencen
werkt dit goed. Echter doordat het opzetten van deze technologie voor 18S
sequencing (wat nodig is om diatomeeën te kunnen identificeren) heel lang duurde
is uiteindelijk besloten om het sequencen uit te besteden bij een derde partij. Hier
werd gebruikt gemaakt van de 454 sequencing technologie, dezelfde technologie
die voor eerdere ontwikkelingen van de Hydrochip is ingezet.
Rond de 100 samples, die verschillende trofiegraden vertegenwoordigen, zijn
verzameld, gesequenced en geanalyseerd. De resultaten zijn samengevoegd met
resultaten van 100 samples die al eerder gesequenced waren. Hieruit zijn ruim 100
nieuwe biomarkers geïdentificeerd voor de Hydrochipv4. Er zijn 100 biomarkers
geselecteerd om mee verder te gaan in de validatie fase, omdat deze 100 al een
goede dekking over de hele range van trofiegraden (en hiermee de biodiversiteit
van Nederland) beslaat. Hiervoor zijn probes ontwikkeld die op de Hydrochip v4
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zijn gezet. De uitkomsten van B1 zijn beschreven in deliverable B1
Voortgangsrapport on Biomarker composition II en in deliverable B1 Finalized
Hydrochip biomarker set up (bijlagen in Annex 7.2.2). Hiermee is actie B1
afgerond.
Samenvattend werkt het consortium dus met 75 biomarker op Hydrochip v3 en 100
nieuwe biomarkers op v4. Dit brengt het totaal op 175 biomarkers (25 meer dan
origineel in de aanvraag aangegeven).
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Actie B1 is afgerond maar wel met vertraging. Eerst was gekozen om te focussen
op een gesloten benadering, echter deze bleek niet succesvol.
De meeting van de adviescommissie in juni 2014 heeft een inhoudelijke draai
gegeven aan hoe de opzet van de experimenten gedaan moest worden. Er is
besloten de nadruk te leggen op de correlatie tussen DNA sequenties en specifieke
trofiegraden. Op deze manier zullen de toekomstig resultaten van de Hydrochip
beter aansluiten bij de resultaten zoals deze op dit moment worden verkregen met
de klassieke microscopische methode. Een zo groot mogelijke biodiversiteit is dus
niet langer het doel omdat dit niet perse een snel antwoord geeft over de kwaliteit
van het water. Een zo breed mogelijk aantal trofiegraden doet dit wel. Met name de
selectie van samples is hierdoor aangepast, zodat de complete range aan
trofiegraden vertegenwoordigd was. Het opnieuw opzetten van de experimen tele
selectie en het vervolgens verkrijgen van de nieuwe samples heeft veel tijd gekost.
Voor de open benadering zou gebruik worden gemaakt van nieuwe sequence
technologie bij TNO. Echter het opzetten van deze technologie voor 18S
sequencing duurde heel lang en uiteindelijk is besloten om het sequencen uit te
besteden bij een derde partij, die de al eerder toegepaste 454 technologie gebruikt
om 18S te kunnen sequencen.
Het project is begonnen met Hydrochip v3 met 75 biomarkers of soorten die door
150 probes vertegenwoordigd worden. Ook al vertegenwoordigen deze 75
biomarkers een redelijke biodiversiteit, nadere analyse liet zien dat ze vooral 1 type
trofiegraad vertegenwoordigen nl eutrofe wateren. Door het advies van de
adviescommissie over te nemen en te focussen op een zo breed mogelijk spectrum
aan trofiegraden is er nu binnen deze actie Hydrochip v4 ontwikkeld.
De Hydrochip v4 omvat 100 verschillende probes, die 100 verschillende soorten
aantonen, die elk correleren met specifieke trofiegraden. De trofiegraden zijn op
hun beurt een indicator voor de kwaliteit van het water zoals deze op dit moment
ook bepaald wordt op de klassiek microscopische manier.

Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?
Opgeleverde
producten/resultaten

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

De taak is met vertraging (zie boven) verlopen en is afgrond.
Ja, in totaal zijn er 175 nieuwe biomarkers op v3 en v4 geplaatst (25 meer dan in
de aanvraag voorzien).
•

Deliverable B1 Progress report on Biomarker composition I (bijlage bij
voortgangsrapport 2014)
• Deliverable B1 Progress report on Biomarker Composition II - final
(bijlage in Annex 7.2.2)
• Deliverable B1 Finalized Hydrochip biomarker set up (bijlage in Annex
7.2.2)
Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

Actie B2: Verzamelen watermonsters van Nederlandse testlocaties
Verwachte resultaten
Voortgangs

1.
1.

400 monsters van 6 key locations, afgenomen in 2013 en 2014
50% van de monsters, verspreid over de 6 locaties, zijn genomen voor
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indicatoren
2.

december 2013
100% van de monsters, verspreid over de 6 locaties zijn voor september
2014 genomen

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
B. Implementation Actions
B.2

Collect water samples from national proposed
(Dutch) test locations
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n

Verrichte
werkzaamheden

Betrokken personeel bij Waternet en HHNK is geïnstrueerd over de wijze van
monstername. De partners Waternet en HHNK hebben in de eerste
monsternameronde in totaal 185 monsters uit hun respectievelijke beheersgebied
aangeleverd. Daarnaast zijn via Wetterskip Fryslan 30 aanvullende monsters
verkregen en via Koeman en Bijkerk 78 monsters. In totaal beschikte het project na
de eerste monsternameronde over 293 monsters. In 2015 zijn monsters bij de
waterschappen opgevraagd. In totaal zijn ~900 monsters voor het project
verkregen, dit is veel meer dan de vooraf gestelde doelstelling. Deze monsters zijn
niet alleen afkomstig van de 6 testlocaties van de waterschappen. Het merendeel
van de monsters zijn echte praktijkmonsters, die jaarlijks door de waterschappen
worden genomen. Hierdoor is er een grotere diversiteit aan monsters en dus
trofiegraden aanwezig dan was voorzien binnen dit project en dat is gunstig voor
de uitkomst van dit project. Op basis van het watertype en de trofiegraden kan er
nu een goede selectie worden gemaakt voor de validatie van de Hydrochip.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Het verzamelen van Nederlandse watermonsters is succesvol geweest, in totaal zijn
~900 monsters verkregen. Toch zijn er tijdens de monsternamerondes wel wat
knelpunten en problemen opgetreden. Ingeschat was dat monstername in de
zomerperiode kon plaatsvinden. In de praktijk vindt dit altijd in het voorjaar plaats.
De monstername vond daarom voorjaar 2014 plaats, de tweede mon sternameronde
voorjaar 2015. Dit is op 30 april 2014 met de externe monitor besproken en door
de EU in haar brief van 4 juli 2014 bevestigd.

Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?

De taak is afgerond met vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
Ja, het doel is bereikt. Er zijn ~500 monsters meer verzameld dan in de aanvraag
voorzien.
Getrainde monsternemers bij de partners (7 bij Waternet en bij HHNK). Deze
mensen weten nu precies hoe ze goede monsters moeten nemen. Deze mensen
zullen waar nodig andere mensen intern opleiden.
In totaal zijn over de periode 2013/2015 ~900 monsters verzameld.

Opgeleverde
producten/resultaten

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken. Evenwel blijven de
partners HHNK en Waternet monsters verzamelen voor de bepaling van de
ecologische kwaliteit in hun beheersgebied.

Actie B3: Chip aanpassen op internationale bemonstering
Verwachte resultaten

1.

Voortgangsindicatoren

1.

2.

Definitieve bepaling/samenstelling van 150 biomarkers, die de
biodiversiteit dekt van water uit een ander land dan Nederland, die op de
chip aangebracht zullen worden voor het testen van internationale
watermonsters (voor maart 2015)
Bewijs dat de biodiversiteit van internationaal water tot een behoorlijk
niveau kan worden gedekt door de 150 biomarkers. Pilot experimenten
van internationale watermonsters zullen worden gebruikt voor de
samenstelling van de 150 biomarkers
Rapport over biomarker acceptatie voor internationaal gebruik (maart
2015)
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Planning volgens Gantt
2012

Action
Action Name of the action
number
B. Implementation Actions
B.3

Adapt chip for international
sampling

II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

proposed
actual

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n
n n n n n

Verrichte
werkzaamheden

Er is geen praktisch werk binnen taak B3 verricht. De activiteiten hebben staan uit
onderhandelingen met een Zwitserse academische groep om tot uitwisseling van
samples en data te komen en zijn onderdeel van activiteit B4.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Procesbeschrijving:
Voor actie B3 is de achterliggende vraag of een Hydrochip die is ontwikkeld om in
Nederlandse wateren de diatomeeën samenstelling te kunnen bepalen ook geschikt
zou kunnen zijn voor internationale toepassing. Er zijn daartoe enkele
internationale contacten gelegd om in meer detail te kunnen overleggen over
specifieke eisen die gesteld zouden kunnen worden aan een internationaal
toepasbare chip. Deze contacten betreffen Dr. Piet Spaak, Head of Department
Aquatic Ecology Eawag, Dübendorf, Switzerland en Dr. Martyn Kelly , managing
partner, Bowburn Consultancy.
Technische uitkomst:
• In overleggen die met beide experts gevoerd zijn kwam naar voren dat de
samenstelling van de Hydrochip v3 een zodanig representatie geeft van
diatomeeën populaties dat die ook voor toepassing in andere Europese
landen toepasbaar zou moeten zijn, zeker als rekening wordt gehouden
met de selectie van ecosystemen (dus geen bergbeekjes in de Alpen
proberen te analyseren, maar wel andere watertypes die meer
overeenkomsten vertonen).
• In de discussie met Piet Spaak kwamen naast mogelijkheden om
Zwitserse monsters te analyseren ook de optie om monsters uit de
Donaudelta in Roemenië te analyseren naar voren. Deze monsters waren
beschikbaar uit een samenwerking en de betreffende locaties vertoonden
in meerdere opzichten overeenkomsten met in Nederland voo rkomende
locaties.
• Op basis van deze gesprekken is geconcludeerd dat een aanpassing van de
Hydrochip voor toepassing in internationale wateren dus niet noodzakelijk
was. Tevens kwam naar voren dat het beter zou zijn om de toepasbaarheid
van een al beschikbare Hydrochip eerst te testen met beschikbare
internationale monsters en op basis hiervan te concluderen of een
eventuele latere aanpassing van de Hydrochip gewenst zou zijn. Op basis
hiervan is besloten om voor deliverable B4 te gaan werken met een reeds
beschikbare versie van de Hydrochip.

Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?
Opgeleverde
producten/resultaten
Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Voortijdig beëindigd. Deliverable B3 International reference pilot samples
collected kon daardoor niet worden opgeleverd.
Nee, uit de gesprekken bleek dat aanpassing van de chip voor toepassing in
internationale wateren niet noodzakelijk was .
Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

Actie B4: Verzamelen en analyseren internationale watermonsters
Verwachte resultaten
Voortgangsindicatoren

1.
1.

120 monsters van 6 key locaties, verzameld in 2015
50% van de monsters, verspreid over de 6 locaties, zijn genomen voor
augustus 2015
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2.
3.

100% van de monsters, verspreid over de 6 locaties zijn voor december
2015 genomen
Rapport over aantal monsters, beschrijving van de locaties, het seizoen en
andere belangrijke parameters die verband houden met het verzamelen
van de monsters

Planning volgens Gantt
2012

Action
Action Name of the action
number
B. Implementation Actions
B.4

Collect and analyse water samples
from international test locations

II III IV
proposed
actual

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n n
n n n n n

Verrichte
werkzaamheden

Zoals in de midterm-rapport en hierboven onder actie B3 is vermeld zijn de
onderhandelingen over de levering van internationale watermonsters voor het
testen van de Hydrochip in gang gezet en zijn er ook mondelinge toezeggingen
gedaan dat deze monsters beschikbaar zijn voor analyse. Vertraging is opgetreden
door discussies rond publicatie en intellectueel eigendom van de te verkrijgen
resultaten.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Afronding van de onderhandelingen is doorkruist door de (interne) discussie
binnen het consortium over de validatie van de Hydrochip voor Nederlandse
wateren. Achterliggende gedachte hierbij is dat een Hydrochip die niet voldoend
presteert voor Nederlandse wateren ook niet geschikt is om in te zetten voor het
testen van internationale wateren, zeker niet gezien het feit dat (zoals hierboven bij
actie B3 is beschreven) er geen fundamentele verschillen in diatomeeën
samenstelling te verwachten zijn tus sen de Nederlandse en internationale wateren
waarvoor monsters beschikbaar zouden zijn. In de nu voorliggende situatie waarin
het consortium heeft geconcludeerd dat verdere voortzetting van de ontwikkeling
en validatie van een Hydrochip voor de Nederlands e wateren niet gewenst is, is het
testen van internationale monsters ook niet opportuun. Om die reden is besloten
acties om monsters van internationale wateren in handen te krijgen en te testen stop
te zetten.
Voortijdig beëindigd. Deliverable B4 Report on international sample collection
conditions kon daardoor niet worden opgeleverd.
Nee

Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?
Opgeleverde
producten/resultaten
Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

5.1.3 Actie C: Monitoring van de impact
Actie C1: Validatie Hydrochip
Verwachte resultaten

1.

Voortgangsindicatoren

2.
1.

2.

3.
4.

Data en analyse van de ecologische kwaliteit van 400 water monsters van
6 locaties
Validatie van de Hydrochip (eind 2015)
50% van de monsters is geanalyseerd (mei 2014). 200 monsters zijn met
Hydrochip en standaard licht microscoop geanalyseerd voor de validatie
doeleinden
100% van de samples zijn geanalyseerd (maart 2015). 400 monsters zijn
met Hydrochip en standaard licht microscoop geanalyseerd voor de
validatie doeleinden
Personeel is opgeleid om analyses te doen (maart 2013)
Validatie rapport

Planning volgens Gantt
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Action
Action Name of the action
number
C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.1

Verrichte
werkzaamheden

Validate Hydrochip

2012
II III IV

2013
I

proposed
actual

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

2016

II III IV

I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n
n n n

Relevant personeel bij Vitens is getraind om analyses met de Hydrochip uit te
voeren. Bovendien is een deel van monsterbehandeling in het laboratorium
gerobotiseerd. Van de aangeleverde monsters uit de voorjaarsronde 2014 zijn 200
monsters met de Hydrochip Vers ie 3 met de reeds bekende biomarkers in de
periode tot december 2014 geanalyseerd.
Parallel wordt met de analyses van samples via klassieke weg in juni gestart en de
resultaten zijn in najaar 2014 en voorjaar 2015 beschikbaar gekomen.
Er zijn 200 monsters geanalyseerd op Hydrochip v3 waaruit blijkt dat de vertaling
van sequence data naar Hydrochip probes ruwweg goed gaat. Daarnaast laten de
resultaten zien dat uitbreiding van Hydrochip v3 noodzakelijk is om goed beeld te
verkrijgen van trofiegraad van het water. TNO en Vitens hebben een uitgebreide
selectie gemaakt van de gehele range van trofiegraden om een representatief beeld
te verkrijgen. Resultaten daarvan vallen onder actie B1. Er zijn in totaal >500
monsters geanalyseerd op de Hydrochip v4. 127 monsters zijn gebruikt voor het
terugtoetsen (spot validatie). Na de spotvalidatie is gekeken of er een trofiegraad
aan 96 samples gegeven kon worden die microscopisch geclassificeerd zijn, maar
niet gebruikt zijn voor de selectie van spots In de laatste fase van de validatie zijn
148 monsters met een onbekende trofiegraad getest. Alle experimenten zijn in
duplo uitgevoerd.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Actie C1 is geheel afgerond. De DNA isolatie van de 500 monsters uit 2013-2015
is afgerond en aansluitend is de hybridisatie van de monsters 2013-2015 op de
Hydrochip v4 uitgevoerd ter validatie (november 2015-juli 2016). In totaal zijn ca.
500 fytobenthos monsters gehybridiseerd en vergeleken met de microscopische
tellingen.
Technische uitkomst:
Uit de C1 validatiestudie van de Hydrochip (vergelijking van de Hydrochip analyse
met de klassieke analyse met de microscoop) bleek dat de Hydrochip onvoldoende
in staat was om de voedselrijkdom van het water nauwkeurig genoeg te
voorspellen.

Voortgang tov planning

Wordt het doel bereikt?

Opgeleverde
producten/resultaten

Perspectief
continuering
project

na

voor
LIFE

Aanlevering monsters heeft plaatsgevonden met vertraging van een half jaar. Ook
de analyses liepen daarmee achter op de planning. De vertraging volledig
ingelopen en is de actie afgerond.
Ja, het doel in termen van toegezegde output is bereikt. Inhoudelijk zijn de
uitkomsten echter niet positief en blijkt het niet mogelijk om een betrouwbare
Hydrochip te ontwikkelen.
Indicator 1: 200 samples zijn op Versie 3 gevalideerd, dus afgerond
Indicator 2: 400 samples of meer zijn op Versie 4 gevalideerd en afgerond
Indicator 3: Getraind personeel bij Vitens en gerobotiseerde monsterverwerking,
afgerond
Indicator 4: Validatierapport (deliverable C1 Report on Validate Hydrochip, zie
bijlage in Annex 7.2.2)
Nee. Inhoudelijk zijn de uitkomsten echter niet positief en blijkt het niet mogelijk
om een betrouwbare Hydrochip te ontwikkelen. Het consortium heeft om
technische en economische redenen moeten besluiten de verdere ontwikkeling van
Hydrochip te staken.

Actie C2: Validatie Hydrochip voor internationaal gebruik
Verwachte resultaten

1.

Data en analyse van de ecologische kwaliteit van 120 water monsters van
6 locaties
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2.
1.

Voortgangsindicatoren

2.

3.

Validatie van de Hydrochip internationale watermonsters (juni 2016)
50% van de monsters is geanalyseerd (december 2015). 60 monsters zijn
met Hydrochip en stadaard ligt microscoop geanalyseerd voor de validatie
doeleinden
100% van de samples zijn geanalyseerd (maart 2016). 120 monsters zijn
met Hydrochip en stadaard ligt microscoop geanalyseerd voor de validatie
doeleinden
Validatie rapport

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.2

Verrichte
werkzaamheden
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)
Voortgang tov planning

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

2016

II III IV

I

II III IV

Validate Hydrochip for international proposed
use
actual

2017
I

II III IV

n n n

Deze taak is niet gestart. Uit de uitkomsten van actie C1 blijkt dat verder
ontwikkeling van de Hydrochip niet gewenst is. Actie C2 is daarmee niet
opportuun. Zie uitleg bij actie C1 hierboven.
Deze taak is niet gestart.

Deze taak is niet gestart waardoor deliverables C2 Analysis international water
samples en C2 Report on validated international use Hydrochip niet konden
worden opgeleverd.

Wordt het doel bereikt?

Nee

Opgeleverde
producten/resultaten
Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

Actie C3: onderzoek toepasbaarheid nieuwe normen in wet- en regelgeving
Verwachte resultaten

1.

Voortgangsindicatoren

1.
2.

Aanbeveling voor een positieve implementatie van biomarker gebaseerde
technologie voor de Kader Richtlijn Water
100% van de monsters zijn verzameld en geanalyseerd zodat de nodige
data beschikbaar is in maart 2016
Rapport mogelijke implementatie van biomarker gebaseerde technologie
voor de Kader Richtlijn Water (september 2016)

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.3

Assesment applicability for new
metrics

proposed
actual

Verrichte
werkzaamheden

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

2016

II III IV

I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n
n n n n

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen STOWA en het Ministerie over de KRW
maatlatten. In deze gesprekken zijn de resultaten van Hydrochip meegenomen. Op
basis van de bevindingen is deliverable C3 Report on applicability new metrics
opgesteld.
Technische uitkomst:
De resultaten van de diatomeeën analyses zijn zowel op de klassieke wijze
microscopisch beoordeeld (Laboratorium Waterproef en Adviesbureau Koeman &
Bijkerk) als met behulp van de Hydrochip v4. Tijdens het verloop van het project
bleek echter dat met de Hydrochip geen éénduidige trofiegraad aan de monsters
kon worden toegekend. De validatie van Hydrochip v4 (actie C1) laat zien dat
Hydrochip in de praktijk niet de vereiste onderscheidende resultaten oplevert die
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essentieel zijn voor het effectief en efficiënt meten en beoordelen van de
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Om de betrouwbaarheid te verbeteren
zouden een of meerdere volgende versies van Hydrochip moeten worden
ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en geld
nodig terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans zeer onzeker is. Op dit moment
is het daardoor ook onmogelijk om voor de Hydrochip nieuwe maatlatten voor
waterkwaliteit metingen of voor de KRW beoordeling te ontwikkelen.
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)
Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?

Nvt

Opgeleverde
producten/resultaten
Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Deliverable C3 report on applicability new metrics , zie bijlage in Annex 7.2.2)

Volgens planning
Ja

Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

Actie C4: Onderzoek socio-economische effecten
Verwachte resultaten

1.

Inzicht in sociaal economische effecten van de Hydrochip implementatie

Voortgangsindicatoren

1.
2.
3.

Data over sociaal economische effecten zijn verzameld (maart 2016)
Data is gekwantificeerd (juni 2016)
Rapport sociaal economische effecten implementatie van Hydrochip is
geschreven (november 2016)

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.4

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

Assesment of socio-economic effect proposed
actual

Verrichte
werkzaamheden

2016

II III IV

I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n
n n n n

Na de oplevering van de resultaten van C1 is het rapport over de socioeconomische aspecten van implementatie van de Hydrochip geschreven en
definitief gemaakt na verwerking van de commentaren van de overige
projectpartners.
Technische uitkomst detectie cyanobacteriën (blauwalgen):
De Hydrochip technologie is in staat om een groot aantal cyanobacteriënaan te
tonen in de Nederlandse wateren. Verschillende soorten van de belangrijkste in
zoetwater voorkomende blauwalgen geslachten, Microcystis, Planktothrix,
Anabaena en Aphanizomenon konden met de Hydrochip technologie worden
aangetoond. De Hydrochip geeft daarbij een kwalitatief beeld van de aanwezige
blauwalgen, maar met een goede kalibratie kan met de sterkte van het DNA -signaal
een semi-kwantitatieve analyse worden gemaakt van de concentraties in het
watersysteem. Met de toegepaste methoden kan met Hydrochip wel de
aanwezigheid van giftige blauwalgen worden vastgesteld, maar kan geen goede
indicatie worden verkregen over cyanotoxine concentraties in het water. De
Hydrochip heeft bij de blauwalgen monitoring daarmee dus geen duidelijke
meerwaarde. De methodiek zou kunnen worden toegepast in plaats van de
microscopische screening, die qua kosten en uitvoeringstijd vergelijkbaar is met de
Hydrochip. De actuele risico’s voor de zwemmers worden dus met beide methoden
niet goed in kaart gebracht. De huidige methodiek van de blauwalgen monitoring
zal daarom niet significant worden verbeterd door het toepassen van de Hydrochip.
Technische uitkomst assessment on socio-economic effect:
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Bij het ontwerpen van de Hydrochip werd geschat dat deze analyses 80% van de
klassieke microscopische analyses konden vervangen om een indicatie te geven
over de ecologische toestand volgens de KRW monitoring. Voor ca. 20% van de
monsters zou de Hydrochip analyse geen eenduidig beeld opleveren van de
ecologische toestand, en zou een aanvullend microscopisch onderzoek nodig zijn.
Dit zou een flinke kostenbesparing betekenen voor de waterbeheerders. Als een
waterbeheerder jaarlijks bijvoorbeeld 200 monsters laat analyseren op fytobenthos
en fytoplankton dan zullen de kosten voor microscopische analyses ongeveer
€100.000 (200*€500) bedragen. Als deze beheerder de Hydrochip zou toepassen
dan zijn de kosten €20.000 (200*€100) aan Hydrochip analyses plus €20.000
(40*€500) aan aanvullende microscopische analyses, in totaal €40.000. De
toepassing van de Hydrochip zou in dat geval dus een theoretische besparing van
60% aan monitoring kosten opleveren. Bijkomend voordeel zou zijn dat de
waterbeheerder de Hydrochip resultaten na enkele dagen binnen heeft in plaats van
na enkele maanden.
Omdat bij de laatste versie van de Hydrochip bleek dat de uitslag van de analyse
van fytoplankton en fytobenthos geen betrouwbare indicatie geeft van de
ecologische toestand volgens de KRW richtlijnen is het helaas niet mogelijk om
met de toepassing sociaal economische voordelen te behalen.
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)
Voortgang tov planning

Het projectonderdeel is afgerond.

Wordt het doel bereikt?

Ja.
Het doel van rapport C4 Report socio-economische aspecten Hydrochip was om de
sociaal economische aspecten van de implementatie van de Hydrochip kwantitatief
inzichtelijk te maken. De beoogde resultaten van dit aspect van het onderzoek zijn
een kwantitatieve analyse van de economische voordelen van het toepassen van d e
Hydrochip bij de ecologische toestand monitoring volgens de KRW.
Inzicht in de toepasbaarheid van Hydrochip voor bewaken zwemwaterkwaliteit en
als alternatief voor de reguliere KRW monitoring. Helaas waren de resultaten
teleurstellend omdat de Hydrochip niet kan worden gebruikt voor de risicoanalyse
van blauwalgtoxines of als alternatief voor de reguliere KRW monito ring van
fytoplankton en fytobenthos.
Deliverable C4 Report applicability for detection cyanobacteria, en
Deliverable C4 Report socio-economische aspecten Hydrochip, zie (bijlage in
Annex 7.2.2).
Nee. Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken.

Opgeleverde
producten/resultaten

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Projectonderdeel is afgerond binnen de geplande periode.

Actie C5: Evaluatie resultaten
Verwachte resultaten
Voortgangsindicatoren

1.
1.
2.
3.

Alle metingen zijn compleet en gevalideerd binnen de gestelde termijnen
Conclusies rondom de functionaliteit van Hydrochip als biomarker
gebaseerde technologie voor ecologische water kwaliteit
Aanbevelingen voor toekomstige toepassing van Hydrochip
Project evaluatie: voortgang in relatie tot kosten en doelstellingen

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
C. Monitoring of the impact of the project actions:
C.5

Verrichte
werkzaamheden

Evaluation of the results

proposed
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

n n n
n n n

2017
I

II III IV

n

n

De voortgang van het project en de resultaten worden continu geëvalueerd als
onderdeel van de stuurgroep overleggen. Deze overleggen hebben 2-4 keer per jaar
plaats gevonden met als doel om de project voortgang te waarborgen. De notulen
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van de stuurgroep overleggen worden meegestuurd met het midterm-rapport
(bijlage 4).
Een formele terugkoppeling op de projectresultaten vond plaats tijdens de
monitoringsbezoeken van 30 april 2014, 12 oktober 2015 en 2 november 2016
middels presentaties en bezoek Monitor.
Bovendien zijn de eerste resultaten van het project besproken met de expertgroep
op 17 juni 2014 en 12 november 2015 (zie pagina 11/12 voor een samenvatting van
de uitkomsten).
Presentatie Monitorbezoek 30-04-2014 – Zie Bijlage 4 van het Voortgangsrapport
Presentatie Monitorbezoek 12-10-2015 – Zie Bijlage 2 Midterm-rapport
Presentatie Monitorbezoek 2-11-2016 – Zie bijlage 7.1.1.
Overige
•
•
•
•

meetings – Zie Bijlage 4 Midterm-rapport
Expertgroep meeting 17 juni 2014
Stuurgroep meeting 21 mei 2015
Expertgroep meeting 12 november 2015
Stuurgroep meeting 22 februari 2016

Stuurgroep meeting 2 september 2016, zie bijlage 7.1.1.
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

De overleggen vinden volgens planning plaats. Zoals in paragraaf 4.1.3
beschreven, heeft het consortium om technische en economische redenen moeten
besluiten de verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken. Dit besluit is unaniem
genomen, waarna de strategie om tot afronding van het project te komen tijdens de
project visit met de monitor zijn besproken.
Technische uitkomst:
Uit de validatie van Hydrochip v4 (actie C1) blijkt dat Hydrochip in de praktijk
niet de vereiste onderscheidende resultaten oplevert die essentieel zijn voor het
effectief en efficiënt meten en beoordelen van de ecologische kwaliteit van
oppervlaktewater. Om de betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of meerdere
volgende versies van Hydrochip moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.
Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en geld nodig terwijl de uitkomst en
daarmee de slaagkans zeer onzeker is. Het consortium const ateert daarom dat
ondanks de inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere ontwikkeling van
Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog onvoldoende
betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn
kostenefficiënter). Het consortium heeft om bovenstaande redenen moeten
besluiten om de verdere ontwikkeling van Hydrochip als snelle, betrouwbare en
kostenefficiënte meetmethode om de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van
oppervlaktewater te bepalen verder te staken.

Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?

Volgens planning
Ja

Opgeleverde
producten/resultaten

Presentaties met behaalde projectresultaten samengevat en evaluatie effectiviteit
onderdelen zijn in eerdere rapportages meegestuurd (zie overzicht in bijlage 7.1.3
Administratieve bijlagen bij eerder rapportages ).
Nvt

Perspectief voor
continuering na LIFE
project
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5.2 Disseminatie-acties
5.2.1 Doelstellingen
In de aanvraag was geen specifiek kennisverspreidingsplan opgenomen. Onder het B4 deel
(stakeholders, belangrijkste doelgroepen) is wel aangegeven waar kennisverspreiding zich op
zou moeten richten:
1. Motiveren van stakeholders
2. Versterken van de technische en organisatorische samenwerking tussen de stakeholders
3. Uitgebreid netwerken
4. Kennisverspreiding
De eerste actie die binnen het project was voorzien binnen deze taak was het opstellen van
een communicatieplan, waarin bovenstaande verder is uitgewerkt.

5.2.2 Disseminatie: overzicht per activiteit
Actie D1: Communicatieplan opstellen
Verrichte
werkzaamheden

Bij aanvang van het project is een communicatieplan opgesteld. Het
communicatieplan is een levend document. In de rapportageperiode is het
communicatieplan steeds geactualiseerd.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Het communicatieplan is actueel en word gedurende de looptijd van het project
regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van het communicatieplan is in het
verslag van de monitor projectbezoek van 2 november 2016 toegevoegd (zie
bijlage 7.1.1). Activiteiten en communicatie-uitingen die hebben plaatsgevonden
staan genoemd onder “verrichte activiteiten” van actie D2.

Voortgang tov planning
Action
Action Name of the action
number
D. Communication and disseminations actions
D.1

Wordt het doel bereikt?
Opgeleverde
producten/resultaten
Perspectief voor
continuering na LIFE
project

Draft communication plan

proposed
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n
n n n

Ja, het communicatieplan is een levend document dat gedurende de looptijd van
het project op gezette tijden wordt bijgewerkt.
• Communicatieplan
Het communicatieplan vormt de basis voor het A fter Life communicatieplan.

Actie D2: Resultaten verspreiden
Verwachte resultaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Layman’s report
LIFE inceptierapport
LIFE midterm-rapport
LIFE voortgangsrapports
LIFE layman’s report
Life+ final report incl AFTER LIFE communicatieplan
Information panel/notice boards, see page 29
Brochures en leaflets (500 copies)
Project website met link LIFE+ incl. visitors counter
2 artikelen in Drinkwater tijdschriften
Bijdrage aan 2 Drinkwater conferenties
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12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voortgangsindicatoren

Opening event
15 locatiebezoeken door professionals
1 open dag voor het publiek
After Life communicatie plan
Life voortgangsrapports
After Life communicatieplan gereed
2 artikelen gepubliceerd
Presentaties zijn gehouden
Contacten met water experts via internet forum sites
Open dagen
Scholen die participeren via onderwijsprogramma’s
Aantallen website bezoekers
Aantallen locatie bezoeken
Verzoek om specifieke informatie
Brochures en leaflets opgemaakt en geprint
Layman’s report gereed

Planning volgens Gantt
Action
Action Name of the action
number
D. Communication and disseminations actions
D.2

Verrichte
werkzaamheden

Disseminate results

proposed
actual

2012
II III IV

2013
I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

II III IV

2016
I

II III IV

2017
I

II III IV

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

De verspreiding van resultaten was gedurende de looptijd van het project een
voortdurende taak. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
Conferenties en bijeenkomsten:
Date

Event

Location

12-13 December
2012

Lecture and poster on seminar Dutch water
boards.
http://watermozaiek.STOWA.nl/Agenda/
Watermoza_ekdagen_2012__op_weg_naar
_mooi__schoon_en_levend_water_.aspx?p
Id=2348 (150 participants each day (300
total) at the presentation. Two workshops:
35 participants each (70 total).
The molecular life of diatoms workshop
http://events.embo.org/13-diatom

Soesterberg,
Netherlands

Central European Diatomists Meeting
https://colloque.inra.fr/cediatom_adlaf_20
13_eng/
RME Conference 2014: Food Feed Water
analysis, innovations and breakthroughs
http://www.bastiaansecommunication.com/rme2014/ index.ht ml
http://www.bastiaansecommunication.com/rme2014/ fcp1.pdf
(100 participants at the presentation)
KNCV Labtechnology
meeting
(50
participants)

Thonos-lesBains,
France
Noordwijker
hout,
Netherlands

Lecture at Wetsus, theme meeting &
workshop
(http://www.wetsus.nl)
(50 participants at the presentation)
STOWA/Watermozaiek
monitoring
conference
(www.STOWAcongres.nl).
Workshop
with
presentation
(50
participants) and market display (350

Leeuwarden,
Netherlands

25-28 June 2013
18-20 September
2013
31 March – 2
April 2014

5 June 2014
17 April 2015

19-21
2016

April
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Paris, France

Utrecht,
Netherlands

Arnhem,
Netherlands

37

participants)
20 May 2016

NVKD Dutch Flamish council of Diatom
specialists. Presentation of hydrochip
project
(35
participants).
(http://www.diatom.nl/studiedagen--------------2016)

Utrecht,
Netherlands

Daarnaast zijn er tal van communicatie-uitingen geweest. Kopieën zijn eerder met
het midterm-, progress- en het inceptierapport meegestuurd.
Communicatie-uitingen:
Date

Means of communication

January 2013

News item start project

5 October 2013

Open day at Vitens ‘Dag van de chemie’. 400 Visitors;
general public and professionals. Demonstration of the
Hydrochip.
Website
http://watermozaiek.STOWA.nl/Projecten/Hydrochip_?eId
=1099&pId=2391
Persbericht: Nominated for Dutch Water Innovation Prize:
http://www.waterinnovatieprijs .nl/nieuws/genomineerdenwaterinnovatieprijs-bekend.html

December
- present

2013

November 2013

Persbericht: ‘HydroChip genomineerd voor
Waterinnovatieprijs 2013’
http://waternieuws.blogspot.nl/2013/12/hydrochipgenomineerd-voor.html
March 2014

March 2014

19 March 2014
2014, 2015

October 2014
October 2014 present

6 January 2015

Booklet on water innovations in the Netherlands from the
government (Ministerie I&M, Rijkswaterstaat) and the
‘Unie van Waterschappen’
http://www.STOWA.nl/Upload/publicatie2014/Waterinno
vaties.pdf
Third prize in the contest ‘De Vernufteling 2014’
http://www.dagvandeingenieur.nl/juryrapportvernufteling-2014/
News article in Dutch paper ‘Trouw’
Visitors programs at Vitens; tour for professionals in lab
and demonstration of the Hydrochip. 15-20 Visitor
programs per year, 1-10 visitors per program.
Article Hydrochip in ‘Het Waterschap’
Hydrochip in Micropia (Zoo Natura Artis Magistra,
Amsterdam
the
Netherlands)
http://www.micropia.nl/nl/steun-ons/partners-vanmicropia/life/
Lecture at the student society for Chemistry ‘Proto n’
(University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands), 25
attendees.

April 2016

Folder Hydrochip project with information for water
professionals. On www.STOWA.nl/projectens/hydrochip
and 150 copies printed and distributed.

Augustus 2017

Layman’s
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http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_
Tijdens alle externe communicatie is waar mogelijk het LIFE logo meegenomen en
is de bijdrage van het LIFE project aan de orde gesteld en genoemd. Voor zover
door derden is geschreven is dit niet in alle gevallen overgenomen (was als
constraint benoemd in aanvraag).
In 2016 heeft een zeer goed bezocht (350 deelnemers) driedaags STOWA congres
'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer!' plaatsgevonden. Hierin is de
Hydrochip onder de aandacht gebracht door centraal onderdeel te zijn van een
workshop over toepassing van DNA-technieken (deze workshop werd ook plenair
gepitcht) en door een marktstand voor het brede publiek. Bij deze marktstand is de
Hydrochip brochure uitgereikt aan geïnteresseerden.

Foto’s: Marktstand Hydrochip tijdens STOWA congres 2016
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Deze taak verliep als voorzien. In afwijking van de verplichtingen voor
projectborden op de locatie levert het project een bijdrage aan Micropia die in de
dierentuin Artis in Amsterdam is gerealiseerd. Deze dierentuin ontvangt circa 1,25
miljoen bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland. Micropia wil een breed
publiek enthousiasmeren voor de kleinste en meest succesvolle organismen op
aarde. Naast museum is Micropia ook een platform, de verbindende schakel tussen
wetenschap en publiek. Hiermee haakt Micropia in op het groeiende belang van
biotechnologie en life sciences. (meer (beeld) informatie is gedeeld in het midtermrapport).
Het wordt hiermee voor bezoekers mogelijk om kennis te maken met de op het oog
niet zichtbare biologische aspecten die een indicatie geven over de waterkwaliteit.
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Veel opstellingen zijn interactief. Voor Hydrochip kan men via een touchscreen
een watersample selecteren. Een video legt uit hoe het watermonster geanalyseerd
wordt en vervolgens wordt er een uitslag getoond.
Micropia gooit internationaal hoge ogen. Het eerste microbenmuseu m ter wereld is
genomineerd voor een FX International Interior Design Award 2015 en de
European Museum of the Year Award 2016 en heeft een ‘special mention’
ontvangen bij de German Design Awards 2016 en de Best of Year Interior Design
Awards 2015. Micropia is daarnaast in Londen tijdens het Museums + Heritage
Awards gala ‘highly commended’ door de jury in de categorie beste museum
internationaal 2015. Micropia was één van de vijf genomineerden in deze
categorie. De Museums + Heritage Awards worden beschouwd als de Oscars van
de internationale museumwereld.
Het succes van Micropia zorgt voor een groot aantal bezoekers, waardoor ook de
Hydrochip aan een groot en breed publiek kan worden getoond.
Bij de ingang van Micropia is de bijdrage van het LIFE+ programma met logo en
verwijzing naar de financiering opgenomen. Daarnaast staat het LIFE+ consortium
ook benoemd als partner van Micropia op de website. Hier is ook een link naar de
LIFE+ website opgenomen.
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Het effect om hier het Hydrochip project te presenteren wordt zeer groot geacht
(1,25 miljoen bezoekers per jaar gedurende drie jaar). Ook het bereik is hiermee
vele malen groter dan via borden op de (moeilijk toegankelijke)
monsternamelocaties. Deze wijziging ten opzichte van de normale routine van he t
LIFE programma (plaatsen van borden bij locaties) is besproken en akkoord
bevonden. De link naar de EU LIFE+ website ontbrak eerst, maar dit is recht gezet.
Het consortium heeft om technische en economische redenen moeten besluiten de
verdere ontwikkeling van Hydrochip te staken. Dit maakte de publicatie van het
verdere artikelen niet opportuun.
Voortgang tov planning
Wordt het doel bereikt?

Verlopen volgens planning. Het layman’s report is in een Nederlandse en Engelse
versie beschikbaar, zie bijlage 7.3.1 Layman’s report.
Ja

Opgeleverde
producten/resultaten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

De projectwebsite (http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_) zal nog tot vijf
jaar na beëindiging van het project operationeel blijven.

Projectwebsite (deliverable)
Bijdrage diverse conferenties (zie lijst conferenties boven) (deliverable)
Website presentatie bij partners (deliverable)
2 persberichten en 1 kranten artikel (deliverable)
Open dag en bezoekersprogramma’s Vitens (deliverable)
Brochure Hydrochip digitaal en geprint (deliverable)
Deelname aan 2 prijsvragen met plaats in top 3
Ingerichte expositie Micropia
Inceptie-, voortgangs- en midterm-rapport opgeleverd (deliverables)
Layman’s report, Nederlandstalig en Engelstalig.

Actie D3: After-LIFE communicatieplan
Verrichte
werkzaamheden
Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

Deze taak wordt niet gestart omdat er geen werkende Hydrochip wordt opgeleverd.
Op basis van de uitkomsten van actie C1 constateert het consortium dat ondanks de
inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere ontwikkeling van Hydrochip te
riskant is, zowel om technische redenen (nog onvoldoende betrouwbaar) als o m
economische redenen (andere methoden zijn kostenefficiënter). Het consortium
heeft daarom moeten besluiten om de verdere ontwikkeling van Hydrochip als
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snelle, betrouwbare en kostenefficiënte meetmethode om de biodiversiteit en
ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen verder te staken. De afterLIFE communicatie over Hydrochip wordt daarom beperkt tot de projectwebsite
(http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_) die nog tot ongeveer vijf jaar na
beëindiging van het project operationeel zal blijven.
Voortgang tov planning
Action
Action Name of the action
number
D. Communication and disseminations actions
D.3

After-LIFE communication plan

2012

2013

II III IV

I

II III IV

2014
I

II III IV

2015
I

2016

II III IV

I

II III IV

2017
I

II III IV
n

proposed
actual

Wordt het doel bereikt?

Nee

Opgeleverde producten

-

Perspectief voor
continuering na LIFE
project

De projectwebsite (http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_) zal nog tot vijf
jaar na beëindiging van het project operationeel blijven.

Actie E3: Networking activities
Verwachte resultaten

•
•
•
•
•

Aanwezigheid Life+ startbijeenkomst
Contact gelegd met gerelateerde vastgelegde LIFE+ projecten
Aanwezigheid bij nationale netwerk platformbijeenkomsten (drie)
(Mede)organisatie van internationale netwerkbijeenkomsten (twee)
Netwerk op social media

Voortgangsindicatoren

•
•
•
•
•

Aanwezigheid aantal bijeenkomsten
Aantal contacten met andere organisaties gelegd
Aantal netwerkbijeenkomsten mede georganiseerd
Aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd
Aantal volgers gerealiseerd op sociale netwerken

Verrichte
werkzaamheden

We hebben de EU Life+ startbijeenkomst bijgewoond.
In onderdeel D2 staan diverse nationale platformbijeenkomsten genoemd waar we
aanwezig zijn geweest, waarvan de STOWA bijeenkomsten mede door ons zijn
georganiseerd. We leverden bij alle bijeenkomsten een actieve bijdrage over
Hydrochip.
We hebben via de Watermozaïek twitter van STOWA actief gecommuniceerd over
Hydrochip. Op twitter verschijnt een lijst met berichten over Hydrochip als je
hierop zoekt:
Twitterberichten over Hydrochip:
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23Hydrochip&lang=nl. In deze lijst staan
ook tweets van anderen over Hydrochip: 8 mensen of organisaties hebben samen
20 keer getwitterd over Hydrochip.

Voortgang
(Problemen, oplossingen,
vertraging, etc.)

2012

Action
Action Name of the action
number
E.3

Networking activities

Voortgang tov planning

Loopt volgens planning

Wordt het doel bereikt?
Opgeleverde producten
Perspectief voor

Ja

2013

II III IV
proposed
actual

n
n

I

II III IV
n
n

2014
I

2015

2016

II III IV

I

II III IV

n
n

n
n

n
n

I

II III IV
n
n

2017
I

II III IV
n

Niet van toepassing
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continuering na LIFE
project

5.3 Evaluatie van de projectimplementatie
5.3.1 Methodologie
De gekozen projectopzet is binnen het project gevolgd. Het enige waar van afgeweken is,
blijkt de planning te zijn. Een aantal acties was planning technisch gezien niet logisch
geschakeld en wordt binnen overall projectplanning gewisseld.
Ten aanzien van de individuele acties zijn de verwachte resultaten in grote lijnen behaald.
Alleen voor actie B1 moest naar verloop van tijd omgeschakeld worden naar een andere
methodologie, vooral omdat uitgangspunten te positief waren ingeschat (beschikbare data).

5.3.2 Bereikte resultaten
Taak
A1
B1

Resultaat volgens aanvraag
Gestandaardiseerde protocollen
Samenstelling 150 biomarkers

Resultaat bereikt?
Ja
Ja.

B2

400 monsters

Ja

B3

150 biomarkers

Nee

B4

120 monsters

Nee
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Evaluatie
Deze taak is afgerond.
Deze taak is vertraagd
verlopen en afgerond. 75
biomarkers aan de start
van het project en 100
nieuwe biomarkers; 25
meer dan in aanvraag
was voorzien.
Deze taak is afgerond
met vertraging. Er zijn
~500 monster meer
verzameld dan in de
aanvraag was voorzien
Deze taak is voortijdig
beëindigd. De conclusie
was dat aanpassing van
de chip voor toepassing
in internationale wateren
niet noodzakelijk was.
Deze taak is na initiële
onderhandeling over
toelevering van
internationale samples
gestaakt nadat uit actie
C1 bleek dat verdere
ontwikkeling van de
Hydrochip om
technische en
economische redenen
niet gewenst is.
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Taak
C1

Resultaat volgens aanvraag
Ecologische kwaliteit 400

Resultaat bereikt?
Ja, 200 samples
geanalyseerd op met
Hydrochip v3, >500
samples geanalyseerd
op Hydrochip v4.
Nee

C2

Ecologische kwaliteit 120
internationale locaties

C3

Aanbevelingen nieuwe
normering

Ja

C4

Gekwantificeerd inzicht in
socio-economische effecten

Ja

C5

1. Conclusies functionaliteit
Hydrochip
2. Aanbevelingen
implementatie
3. Project evaluatie

Ja

Evaluatie
Deze actie is afgerond, in
totaal zijn meer dan 300
samples meer
geanalyseerd dan
voorzien.
Deze actie kon niet
worden gestart nadat uit
actie C1 bleek dat
verdere ontwikkeling
van de Hydrochip om
technische en
economische redenen
niet gewenst is.
Deze actie is afgerond,
met deliverable C3
report on applicability
new metrics als resultaat.
Deze actie is afgerond,
met deliverables C4
report applicability for
detection cyanobacteria
en C4 report socioeconomic aspecten
Hydrochip als resultaat.
Met dit eindrapport is
actie C5 afgerond.

Reflectie op project doelstellingen:
De project doelstellingen volgens de ingediende aanvraag zijn als volgt geformuleerd:
1. Demonstreren dat Hydrochip een betrouwbare meetmethode is om waterkwaliteit
vanuit ecologisch perspectief te bepalen. Hydrochip is gebaseerd op biomarkers
welke fytobenthos (diatomeeën) en cyanobacteriën kunnen detecteren. Omdat veel
van deze micro-organismen zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de
waterkwaliteit vormt deze breed toepasbare meting een instrument waarmee actief
op waterkwaliteit kan worden gestuurd.
2. Aantonen dat Hydrochip een goed alternatief is voor duurdere standaard
technieken die gebruikt worden voor het aantonen van fytobenthos (diatomeeën)
en cyanobacteriën in oppervlakte water.
3. Demonstreren en valideren dat Hydrochip ook toegepast kan worden op andere
Europese oppervlakte wateren met een ander ecologische samenstelling.
4. Bijdragen aan de ontwikkeling van nationaal en Europees waterbeleid.
Het consortium beoogde met het LIFE+ project Hydrochip een nieuwe, op DNA gebaseerde,
moleculaire technologie te ontwikkelen en demonstreren waarmee snel, betrouwbaar en
kostenefficiënt de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater kan worden
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vastgesteld. Hydrochip zou daarmee als meetmethode een aantrekkelijk alternatief zijn voor
de huidige biologische monitoringstechnieken, die langdurig, duur en complex zijn.
De validatie van Hydrochip v4 (actie C1) laat echter zien dat Hydrochip in de praktijk niet de
vereiste onderscheidende resultaten oplevert die essentieel zijn voor het effectief en efficiënt
meten en beoordelen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Om de
betrouwbaarheid te verbeteren zouden een of meerdere volgende versies van Hydrochip
moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in tijd en
geld nodig terwijl de uitkomst en daarmee de slaagkans zeer onzeker is.
Daarnaast is Hydrochip inmiddels ingehaald door een concurrerende technologie: Next
Generation DNA Sequencing (verder: NGS). In vergelijking met Hydrochip is deze techniek
sneller, minder foutgevoelig, heeft een breder toepassingsgebied (alle species in
oppervlaktewater, van algen tot vissen) en is een meer geautomatiseerd proces. De laatste
jaren groeit het aantal bedrijven dat NGS diensten aanbiedt sterk en zijn de prijzen per sample
vergelijkbaar of zelfs lager dan van Hydrochip: ongeveer 100 euro per sample.
Het consortium vermoedt dat de ontwikkeling van Hydrochip heeft bijgedragen aan de snelle
groei en acceptatie van NGS voor waterkwaliteit toepassingen in de Nederlandse watersector.
Het consortium constateert daarom dat ondanks de inspanningen en investeringen tot nu toe
de verdere ontwikkeling van Hydrochip te riskant is, zowel om technische redenen (nog
onvoldoende betrouwbaar) als om economische redenen (andere methoden zijn
kostenefficiënter). Het consortium heeft om bovenstaande redenen moeten besluiten om de
verdere ontwikkeling van Hydrochip als snelle, betrouwbare en kostenefficiënte meetmethode
om de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen verder te
staken.

5.3.3 Effectiviteit van disseminatie
Het project heeft op regelmatige basis informatie over de voortgang van het project verspreid.
Dit gebeurde op momenten dat relevante zaken te melden zijn of het project voor de
doelgroep speciale aandacht kan krijgen (onder andere deelname aan Waterinnovatieprijs). Op
deze wijze werd op slimme wijze ‘free publicity’ voor het project gegenereerd.
Doordat een expertgroep met vooraanstaande leden uit het werkveld was samengesteld kreeg
het project op de goede manier publiciteit binnen de experts. Dat het project draagvlak heeft
gekregen blijkt ook uit het feit dat aanvullende monsters van partijen buiten het
projectconsortium konden worden verkregen.
Binnen Nederland wordt het project gezien als voorbeeldproject. Dit komt het duidelijkst tot
uitdrukking door het opnemen van het project in de brochure Waterinnovaties in Nederland,
die is uitgegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan de Tweede Kamer is
aangeboden. Deze brochure is als bijlage in de vorige rapportage meegestuurd.
Door drie jaar lang deel te nemen aan Micropia kreeg het project grote aandacht van het brede
publiek. Op deze wijze wordt tegen relatief lage kosten een brede doelgroep geïnformeerd die
anders maar heel beperkt interesse in het project zou hebben getoond.
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5.4 Analyse bijdrage project op lange termijn
Zoals in paragraaf 4.1.3 aangegeven hebben de projectpartners moeten constateren dat
ondanks de inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere ontwikkeling van Hydrochip
te riskant is. Als gevolg heeft het consortium moeten besluiten om de verdere ontwikkeling
van Hydrochip te staken. Dit maakt het lastig om de positieve bijdrage van dit project op de
lange termijn te duiden.

5.4.1 Milieueffecten en duurzaamheid
Door het beëindigen van de ontwikkeling van Hydrochip zijn er geen directe milieu- en
duurzaamheideffecten aan te wijzen.
Terugkijkend op de interactie met experts uit de watersector tijdens de
disseminatieactiviteiten heeft het project wel sterk bijgedragen aan de aandacht voor de
mogelijkheden van DNA voor monitoring bij de waterbeheerders. De verandering naar het
gebruik van nieuwe technieken in het waterbeheer gaat langzaam en Hydrochip heeft
bijgedragen aan de belangrijke eerste stappen in dit proces. Hierdoor is de acceptatie en
aandacht voor innovatieve monitoringtechnieken sterk toegenomen. Uiteindelijk zal het beter
mogelijk worden om waterkwaliteit te bewaken en om de aanwezigheid van bepaalde soorten
aan te tonen. Dit zou beschouwd kunnen worden als een indirect effect van het project.

5.4.2 Best practice lessen
Het installeren van de klankbordgroep heeft tot een goede, constructieve tussentijdse evaluatie
geleid. Los van de uitkomst van het project is er extra nadruk gekomen op de implementatie
van de Hydrochip en het centraal stellen van de eisen van de eindgebruiker. Dit komt tot
uitdrukking in de wijziging van de gesloten naar de open benadering.

5.4.3 Waarde van innovatie en demonstratie
Bij de start van de ontwikkeling van Hydrochip, nu ongeveer 10 jaar geleden, was de
toepassing van DNA-technologie voor de monitoring van waterkwaliteit nog onbekend.
Tijdens het Hydrochip LIFE+ project heeft het consortium veel inspanningen gedaan om het
potentieel van deze innovatie en de potentiële toegevoegde waarde ervan te demonstreren aan
de watersector. Aanvankelijk was een deel van de waterkwaliteit monitoring experts geruime
tijd terughoudend en soms zelfs ronduit vijandig tegenover deze ontwikkeling. Na verloop
van tijd is deze houding duidelijk veranderd en begonnen ze open te staan deze technologie.
Tijdens de STOWA/Watermozaïek conferentie 2016 over innovaties in waterkwaliteit
monitoring werd zelfs een volledige sessie georganiseerd rond nieuwe toepassingen van DNA
technologie, inclusief presentatie over Hydrochip. Tegelijkertijd moeten DNA-technologieën
concurreren met gevestigde meetmethoden voor waterkwaliteit en duidelijke voordelen
hebben ten opzichte van deze gevestigde meetmethoden om als nieuwe standaard
meetmethode te kunnen worden geaccepteerd.

5.4.4 Lange termijn indicatoren voor projectsucces
De beste maat of het project tot een succes heeft geleid is de toepassing van Hydrochip in de
praktijk. Anders gezegd: wordt Hydrochip gebruikt en, wellicht nog mooier, wordt Hydrochip
als meetmethode geaccepteerd in wet- en regelgeving. Aangezien de verdere ontwikkeling
van Hydrochip is gestaakt, is toepassing in de praktijk uitgesloten. Wel zal de ontwikkeling
van andere DNA gebaseerde technieken doorgaan en wordt de acceptatie ervan bij
waterbeheerders steeds sterker.

Final report LIFE+ project Hydrochip
LIFE11/ENV/NL/000788

46

Final report LIFE+ project Hydrochip
LIFE11/ENV/NL/000788

47

6 Toelichting op de financiële rapportage
6.1 Samenvatting van de gemaakte kosten
Een samenvatting van de gemaakte kosten staat in onderstaande tabel.
PROJECT COSTS INCURRED

Cost category

1. Personnel
2. Travel and subsistence
3. External assistance
4. Durable Goods: total nondepreciated costs
- Infrastructure
- Equipment
- Prototype
5. Land purchase / long-term lease
6. Consumables
7. Other Costs
8. Overheads
TOTAL COST

Budget
Costs incurred
%
according to the
within the project
grant agreement duration
402.200
230.791
57%
5.160
993
19%
632.850

526.797

83%
0%

0
0
80.000
0

0
0
9.999
0

0%
0%
12%
0%

200.000
15.150
93.475
1.428.835

108.025
17.880
31.347
925.831

54%
118%
34%
65%

6.2 Projectadministratie
Bij begunstigde en projectpartners is een projectadministratie ingericht. Begunstigde en
projectpartners registreren de eigen uren in een tijdschrijfsysteem. De uren worden zowel
door de betreffende projectmedewerker geaccordeerd als door zijn/haar leidinggevende.
De externe kosten die begunstigde of partner maken worden geboekt op een apart
projectnummer. Aan toeleveranciers is gevraagd de facturen van een verwijzing naar het
LIFE+ project te voorzien, mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan wordt de factuur door de
administratie als zodanig gelabeld.
Voor de partners die geen BTW kunnen verrekenen (STOWA, Waternet en HHNK) is een
BTW verklaring van de Belastingdienst gevraagd en als bijlage 9 van het midterm-rapport
toegevoegd.
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6.3 Afspraken partnerschap
Iedere partner heeft een eigen projectdossier. Informatie wordt gedeeld op
projectvoortgangsbesprekingen in de vorm van powerpoint presentaties. In het geval er in de
ontwikkeling input nodig is van de partners (bijvoorbeeld bij het opzetten van een
persbericht), dan wordt dit via de mail met elkaar gedeeld. TNO heeft een projectdossier, dat
direct gekoppeld is aan de Cost Account van dit project. In dit TNO dossier worden alle
officiële documentatie opgeslagen (communicatie met Brussel, presentaties en notulen van
meetings, definitieve persberichten, betalingen). De partners hebben met elkaar afgesproken
dat de EU subsidie, in delen en naar rato van besteding vanuit TNO wordt doorgestort. Op
deze manier wordt teveel geschuif met geld voorkomen in het geval wanneer er teveel
subsidie wordt uitbetaald, wat later weer door een partner teruggestort moet worden. Hierdoor
lijkt het in de financiële overzichten alsof TNO teveel subsidie overhoudt. Echter dit
overschot na vaststelling en op basis van de eindafrekening van het project door TNO aan de
partners worden uitgekeerd.

6.4 Auditor
De accountant die namens de lead partner het project na projectsluiting heeft gecontroleerd is
de reguliere accountant van TNO:
KPMG Accountants N.V.
Handelsregisternummer 33263683
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD DEN HAAG
Postbus 29761
2502 LT DEN HAAG
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6.5 Samenvatting van de kosten per actie

Action
no.

Short name of
action

A1

Standardized
protocols
final
biomarker
composition
chip
Water
samples from
national
locations
Adapt chip
for
international
sampling
Analysis
wate r
samples
Validation
Hydrochip
Validation
Hydrochip
for
international
use
Asse ssment
applicability
for new
me trics
Asse ssment
socio
e conomic
e ffe cts
Evaluation
re sults
Draft
communicatio
n plan

B1

B2

B3

B4

C1
C2

C3

C4

C5
D1

2. Travel and
subsistence

1. Personnel

3. External
assistance

4.a Infrastructure

4.b Equipment

5. Purchase or
le ase of land

4.c Prototype

6. Consumables

7. O ther
costs

TO TAL

€

120.900

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

120.900

€

17.099

€

-

€

96.032

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 54.121

€

-

€

167.253

€

-

€

-

€

32.798

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

32.798

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.042

€

-

€

-

€

-

€

9.999

€

-

€ 20.488

€

-

€

354.235

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.057

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.057

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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303.706
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€
€
€
-
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Action
no.

Short name of
action

D2

Dissemination
re sults
Afte r Life

D3
E1
E2
E3

Project
management
Project
monitoring
Ne tworking
activities

TO TAL

2. Travel and
subsistence

1. Personnel

€

1.668

€

68

€

-

€

-

€

66.024

€

239

€

-

€

-

€

-

€

685

€

230.791

€

993

3. External
assistance

€

4.a Infrastructure

34.303

€
€

57.281

€
€
-

4.b Equipment

5. Purchase or
le ase of land

4.c Prototype

6. Consumables

7. O ther
costs

TO TAL

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 17.675

€

53.715

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

123.545

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

685

€

-

€

-

€

9.999

€

-

€ 74.609

€ 17.675

€

858.187

O ve rhe ads
€

524.120

De kosten zijn in het algemeen in lijn met de begroting zoals deze tijdens de aanvraag is opgesteld.
Acties B3, B4 en C2 konden niet worden uitgevoerd (zie toelichting in 5.1 Technische voortgang, per taak). HHNK heeft uit praktische
overwegingen ervoor gekozen geen personele en reiskosten op te voeren omdat de administratieve last hiervoor niet in verhouding met de
daadwerkelijke kosten staat.
Ten aanzien van de werkelijk uurtarieven ten opzichte van de aanvraag kan het volgende worden vastgesteld. Voor TNO ligt het gemiddelde
dagtarief op € 400,-. Het werkelijke dagtarief ligt soms hoger, soms lager. Gemiddeld gezien ligt dit rond het begrote tarief. Voor HHNK liggen
de werkelijke tarieven net iets onder de begrote tarieven en voor STOWA geldt dat de kosten voor de project manager hoger liggen dan de
begrote tarieven. Daar staat tegenover dat er efficiënter met tijd wordt omgegaan en STOWA dus binnen de begroting blijft. Voor Vitens liggen
de uurtarieven net iets onder de begroting. De uurtarieven van Waternet liggen rond de begrote uurtarieven. Een nadere toelichting op de
uurtarieven van medewerkers van TNO is te vinden in bijlage 7.4 supporting documents (B-8.4.5.2 TNO justification of rates.docx).
Reis- en verblijfkosten werden vooral gemaakt voor het bijwonen van stuurgroepvergaderingen, bijeenkomsten met de Monitor en het bezoek
van symposia en congressen.
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Kosten derden zijn vooral gemaakt voor acties B1, B2 en C1. Zie ook de toelichting in paragraaf 5.1 Technische voortgang, per taak en de
bijlagen bij de financiële rapportage (8 Financial report and annexes).
TNO heeft onder “other costs” 3 facturen van Natura Artis Magistra opgenomen in verband met de bijdrage aan de MicroZoo (Micropia) die in
de dierentuin Artis in Amsterdam is gerealiseerd. Deze kosten staan niet in de oorspronkelijke begroting maar zijn akkoord bevonden door de EU
(brief EU d.d. 22 augustus 2014) zolang deze kosten binnen de bestaande categorie “Other costs” van de Life begroting passen en de geldende
regel voor overbesteding niet overschreden wordt. Het contract met Natura Artis Magistra is in september 2017 beëindigd.
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7 Bijlagen
7.1 Administratieve bijlagen
7.1.1 Notulen en presentaties overleggen
Administratieve bijlagen zijn eveneens aangeleverd in digitale vorm: in folder ‘bijlagen/7.1
administratieve bijlagen/7.1.1 notulen en presentaties overleggen’:
B-7.1.1.1 hydrochip stuurgroep meeting agenda 2 sep 2016.pptx
B-7.1.1.2 hydrochip stuurgroep meeting presentatie marije ijszenga vitens 2 sep 2016.pptx
B-7.1.1.3 hydrochip stuurgroep meeting verslag 2 sep 2016.pdf
B-7.1.1.4 hydrochip projectbezoek monitor agenda 2 nov 2016.pptx
B-7.1.1.5 hydrochip projectbezoek monitor verslag 2 nov 2016.pdf
B-7.1.1.6 hydrochip projectbezoek presentatie c1 marije ijszenga 2 nov 2016.pptx
B-7.1.1.7 hydrochip projectbezoek presentatie c3 gert van ee 2 nov 2016.pptx
B-7.1.1.8 hydrochip projectbezoek presentatie d1-2 e3 tessavd wijngaart 2 nov 2016.pptx

7.1.2 Overige bijlagen
Administratieve bijlagen zijn eveneens aangeleverd in digitale vorm: in folder ‘bijlagen/7.1
administratieve bijlagen/7.1.2 overige bijlagen’:
B-7.1.2.1 hydrochip offerte evers+manders projectondersteuning.pdf
B-7.1.2.2 hydrochip newspaper article in Trouw 2014.pdf
B-7.1.2.3 overzicht cb follow-up ec brieven.pdf

7.1.3 Administratieve bijlagen bij eerder rapportages

7.1.3.1 Inceptierapport
Bijlage 2: Concept gebruikers protocollen

Bijlage 3: Concept rapport biomarkers

Bijlage 4: Concept communicatieplan

Bijlage 5: Kennisverspreiding
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Bijlage 6: Stuurgroep

7.1.3.2 Voortgangsrapport
Bijlage 1: Gebruikersprotocollen
Bijlage 2: Communicatieplan

Bijlage 3: Kennisverspreiding

Bijlage 4: Stuurgroep overleg

Bijlage 5: Facturen
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7.1.3.3 Midterm-rapport
Bijlage 1: Protocollen

Bijlage 2: Presentatie voortgang – oktober 2015

Bijlage 3: Test locaties

Bijlage 4: Notulen stuurgroep

Bijlage 5: Communicatieplan versie 03

Bijlage 6: Communicatie uitingen

Bijlage 7: Micropia

Bijlage 8: Cognos rapport HHNK

Bijlage 9: BTW verklaringen
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7.2 Technical annexes
7.2.1 Lijst met afkortingen
DNA
EC
EU
E+M
HHNK
KRW
KWR
LIFE+
PCR
RWZI
STOWA
TNO
UvA

Deoxyribonucleic acid, het erfelijk materiaal in een cel
Europese Commissie
Europese Unie
Evers en Manders
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Kader Richtlijn Water
Kiwa Water Research
Financial Instrument for the Environment (Europees subsidieprogramma)
Polymerasekettingreactie (Polymerase Chain Reaction)
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Universiteit van Amsterdam
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7.2.2 Deliverables
Technische bijlagen zijn eveneens aangeleverd in digitale vorm: in folder ‘bijlagen\7.2
technische bijlagen\7.2.2 deliverables’:
B-7.2.2.1 A1 Final standardized protocols
B-7.2.2.2 B1 Progress report on Biomarker Composition II
B-7.2.2.3 B1 Finalized Hydrochip Biomarker setup
B-7.2.2.4 B3 Report on biomarkers for international use
B-7.2.2.5 C1 Report on validate Hydrochip
B-7.2.2.6 C3 Report on applicability new metrics
B-7.2.2.7 C4 Report applicability for detection cyanobacteria
B-7.2.2.8 C4 Report on assessment of socio-economic effect
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7.3 Dissemination annexes
7.3.1 Layman’s report
De layman’s reports zijn twee separate papieren bijlagen en eveneens aangeleverd in digitale
vorm: in folder ‘bijlagen\7.3 disseminatie bijlagen\7.3.1 layman's report’:
B-7.2.1.9 D2 layman's report - English version.pdf
B-7.2.1.10 D2 layman's report - Dutch version.pdf
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7.3.2 After-LIFE Communication plan
Op basis van de uitkomsten van actie C1 constateert het consortium dat ondanks de
inspanningen en investeringen tot nu toe de verdere ontwikkeling van Hydrochip te riskant is,
zowel om technische redenen (nog onvoldoende betrouwbaar) als om economische redenen
(andere methoden zijn kostenefficiënter). Het consortium heeft daarom moeten besluiten om
de verdere ontwikkeling van Hydrochip als snelle, betrouwbare en kostenefficiënte
meetmethode om de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen
verder te staken. De after-LIFE communicatie over Hydrochip wordt daarom beperkt tot de
projectwebsite (http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_) die nog tot ongeveer vijf jaar
na beëindiging van het project operationeel zal blijven.
Based on the outcomes of action C1, the consortium notes that despite the efforts and
investments to date, the further development of Hydrochip is too risky, both for technical
reasons (not yet sufficiently reliable) and for economic reasons (other methods are more costeffective). The consortium therefore had to decide to discontinue the further development of
Hydrochip as a fast, reliable and cost-effective measuring method to determine the
biodiversity and ecological quality of surface water. The after-LIFE communication about
Hydrochip is therefore limited to the project website
(http://www.STOWA.nl/projecten/Hydrochip_) which will remain operational for about five
years after the end of the project.

7.3.3 Other dissemination annexes
De Hydrochip updated brochure is een separate papieren bijlage en eveneens aangeleverd in
digitale vorm: in folder ‘bijlagen\7.3 disseminatie bijlagen\7.3.1 layman's report’:
B-7.3.3.1 Hydrochip updated brochure.pdf
Foto’s en presentaties aangeleverd in digitale vorm: in folder ‘bijlagen/7.3 disseminatie
bijlagen/ 7.3.3 other dissemination annexes’.

7.4 Final table of indicators
Aangeleverd in digitale vorm: in folder ‘bijlagen/7.4 final table of indicators’:
B-7.4 hydrochip outcomes_final_tables.xls
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8 Financial report and annexes
8.1 Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate
B-8.1.1 Payment Request (signed) – dully signed original and digital version
B-8.1.2 TNO Financial Identification Form.pdf

8.2 Consolidated cost statement for the project
B-8.2.1 Consolidated cost statement Final rapport (signed) – dully signed original and digital
version

8.3 Financial statement of the individual beneficiary
B-8.3.1 TNO Financial statement (signed).pdf
B-8.3.1 TNO Financial statement.xls
B-8.3.2 VITENS Financial statement.xls (NB: Vitens’ signed version is included in auditor’s
report)
B-8.3.3 HHNK financial statement (signed).pdf
B-8.3.3 HHNK Financial statement.xls
B-8.3.4 WATERNET Financial statement (signed).pdf
B-8.3.4 WATERNET Financial statement.xlsm
B-8.3.5 STOWA Financial statement.xls (NB: STOWA’ signed version is included in
auditor’s report).

8.4 Supporting documents
B-8.4.2.1 factuur Studio B 12-4-2016.pdf
B-8.4.2.2 factuur Studio B 21-7-2017.pdf
B-8.4.3.1 factuur boom vitens 483452.pdf
B-8.4.3.2 Arbeidsovereenkomst marije ijzinga vitens.pdf
B-8.4.3.3 vitens marije ijzinga Getekende urenoverzicht 4026733.1.pdf
B-8.4.3.4 vitens marije ijzinga Getekende urenoverzicht 4026733.pdf
B-8.4.3.5 vitens marije ijzinga Getekende urenoverzicht 4035254.pdf
B-8.4.3.6 vitens salary slip IJSZENGA 12-2013.pdf
B-8.4.3.7 Vitens consumables .docx
B-8.4.3.8 Timesheet Marije IJszenga 2012-2017.pdf
B-8.4.4.1 Jaarstaten urenverantwoording Hydrochip.pdf
B-8.4.4.2 Voorbeeld weekstaten Ron v Oost waternet Hydrochip.pdf
B-8.4.4.3 waternet productieve uren.docx
B-8.4.5.1 invoice tno 60160895 micropia 2-6-2016.pdf
B-8.4.5.2 TNO justification of rates.docx

8.5 Auditor’s reports
Original dully signed auditor’s reports of:
TNO
Vitens
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HHNK
Waternet
STOWA
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