DNA-TECHNIEKEN BIEDEN BETER EN
COMPLETER BEELD VAN WATER

Niels Schoffelen van Royal HaskoningDHV

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

Daardoor kan DNA-onderzoek voor steeds diepgaandere

www.deltafacts.nl

DNA VOEDSELWEBANALYSE
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