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Abstract 
 

Sand extraction and the disposal of dredged material could have an effect on the 

microbial communities in the Belgian part of the North Sea (BPNS). The bacterial profiles 

are evaluated in sediments of sand extraction zones and dredged zones  in BPNS. This 

thesis examines the method based on the clustering of denaturing gradient gel 

electrophoresis (DGGE) bacterial fingerprints, and is optimized for the use in monitoring. 

 

The Van Veen grab collected 55 sediment samples at different locations on the BPNS. 

Extracted DNA from the sediments was used for the amplification of the V3 region of the 

16S rRNA. . The obtained PCR product was loaded on a DGGE gel, which resulted in a 

DGGE fingerprint with a lot of bands. The program Bionumerics, makes the clustering 

between different locations. 

 

An important observation is that the bacterial biodiversity is remarkably higher in the 

autumn compared with the spring. The genetic fingerprints from muddy sediments as 

well as from sandy sediments showed a high bacterial diversity. The results indicate that 

sediment characteristics, like grain size and presence of sludge, will influence the  

bacterial communities. The proposed method is certainly useful, but it should be further 

optimized in the future, for example to identify environment specific bacterial groups and 

indicator bacteria.. Bacterial species or families could also be identified by using NGS 

(next generation sequencing). The results of this thesis, recommend a PCR-DGGE 

method combined with metagenomics (using NGS, for the sequence of many bacteria) on 

all the sediments. In this way, it’s possible to collect all the necessary information for 

monitoring based on bacterial communities. Although a lot is known about the used 

methods, still there are unanswered questions. So it stays a challenge to gather more 

knowledge about the techniques by scientific investigation and practice-oriented 

experience. 
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Lijst met afkortingen en symbolen 
 

120 Westdiep 

140 Wenduinebank 

16S rRNA 16 subunit ribosomaal ribosomaal ribonucleïnezuur 

APS Ammoniumpersulfaat 

B041 vlakte van de Raan3 

BB Bligh Bank 

BB-curve Bandbased curve 

BDNZ Belgisch Deel van de Noordzee 

Bp Basenpaar 

Br & W Bruggen en Wegen 

BRC Buiten Ratel-Centraal 

BRN Buiten Ratel-Noord 

BRNR Buiten Ratel-Noord referentie 

BRZR Buiten Ratel-Zuid referentie 

BSA Bovine Serum Albumine 

CaCO3 Calciumcarbonaat 

CB-methode Curved based methode 

CFB bacteriën Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides 

CH4 Methaan 

CO2 Koolstofdioxide 

DGGE Denaturerende Gradiënt Gel Elektroforese 

DNA Deoxyribonuclein acid of desoxyribonucleïnezuur 

dNTP’s Desoxyribonucleotide trifosfaat 

EDTA Ethyleendiaminetetra-azijnzuur 

H168 Hinderbanken 

ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

kb Kilobase 

KBN  Kwintebank-Noord 

KBNR  Kwintebank-Noord referentie 

KBZ Kwintebank-Zuid 

KBZR Kwintebank-Zuid referentie 

LAF-kast Laminaire Airflow-kast 

LNP Loswal Nieuwpoort 

LO0  Loswal Oostende 

LS1 Loswal S1 

LS2 Loswal S2 

LZO Loswal Zeebrugge Oost 

m3 Kubieke meter 

NaOAc Natriumacetaat 

NGS Next generation sequencing 

nm Nanometer 

OCP’s Organochloorpesticiden 

PAK’s Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

PCB’s Polychloorbifenylen 

PCR Polymerase Chain Reaction (polymerasekettingreactie) 

RNA Ribosomaal Ribonucleïnezuur 

SDS Natriumdodecylsulfaat 
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TAE-buffer Tris Acetaat EDTA-buffer 

TB Thorntonbank 

TBT Tributyltin 

TD PCR Touchdown PCR 

TDS Ton droge stof 

TEMED Tetramethylethyleendiamine 

Tm Smelttemperatuur 

TOC Totaal organische koolstof 

V3 Hypervariabele regio 3 van het 16S rRNA gen 

Z3A Zone-3a-Sierra Ventana 

ZG Kwintebank Centrale Depressie 

ZVL Zeebrugge vloed 
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Verklarende woordenlijst 
 

Actinobacteria straalzwammen, symbiotische bacteriën met een aantal 

schimmelachtige kenmerken. [1] 

aggregaat 

(extractie) 

inert korrelig materiaal zoals zand of grind 

amplicon geamplificeerd stuk, bevat aan het uiteinde de gebruikte primers [2] 

antropogeen alles wat door de mens wordt teweeggebracht 

Archaea Oerbacteriën lijken op gewone bacteriën, maar kunnen onder 

extreme omstandigheden overleven. In het BDNZ hebben ze een 

belangrijke functie in de stikstofcyclus, waarbij ze ammoniak in 

nitriet omzetten.[3] 

artificiële duin duin die ontstaat op onnatuurlijke manier, door de mens 

Bacilli klasse van staafvormige bacteriën 

benthisch voor alle organismen die in, op of juist boven de zeebodem leven 

biogene Lanice 

conchilega 

Een borstelworm die een koker vormt opgebouwd uit zand en 

schelpen. Dit habitattype wordt gekenmerkt door een grote mariene 

diversiteit, omdat deze worm de zuurstofaanwezigheid in de bodem 

verhoogd, organisch materiaal afbreekt en het sediment vasthoudt. 

[4] 

chaotropisch zout bevat een kation en een anion die zorgen voor de verbreking van 

waterstofbruggen in water, waardoor eiwitten denatureren 

continentaal plat zeewaartse voortzetting van de continentale landmassa 

Cyanobacteriën Synoniemen zijn blauwwieren of blauwalgen, een stam binnen 

domein bacteriën.[3] 

demersale 

visfauna 

vissen die dicht bij de zeebodem leven [5] 

diatomeeën Eencellige algen met een extern skelet van siliciumdioxide (kiezel), 

die behoren tot het rijk van de eukaryoten. Ook kiezelwieren 

genoemd. [6] 

epibenthos organismen die op boden van de zee leven zoals zee-egels [5] 

exploitatie Ontginning 

Flavobacteriën gramnegatieve staafvormige bacteriën [1] 

grindbedden Ecologisch belangrijke zones met een grote soortenrijkdom, zowel 

wat infauna als epifauna betreft. Vooral de grindbedden ter hoogte 

van de geulen in de Hinderbanken zijn waardevol. [4] 

hybridisatie primers worden toegevoegd die complementair zijn met die van de 

uiteinden van het specifieke te vermeerderen DNA fragment[2] 

Macoma balthica een in zee levend tweekleppig weekdier  

macrobenthos Organismen groter dan 1 mm (zichtbaar voor het blote oog) die op 

de bodem van de zee leven zoals krabben en zeesterren. Deze 

organismen vormen een belangrijke schakel in de mariene 

voedselketen. 

Metazoa meercellige dieren 

microalgen eencellige fotosynthetische (gebruiken zonlicht als energiebron) 

organismen die in water leven 

mismatching binding van primers op verwante plaatsen[2] 

paaiplaatsen plaats waar vissen hun eitjes leggen 
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polluent verontreinigde stof 

primer kleine stukjes chemisch gesynthetiseerd DNA, waarvan de 

basenvolgorde (volgorde van de bouwstenen C, A, G en T) 

complementair is met die van de uiteinden van het te vermeerderen 

DNA fragment 

Proteobacteria Stam van Gramnegatieve bacteriën die ingedeeld worden volgens 

rRNA sequenties. Voorbeelden van klassen zijn Alpha-, Beta-, Delta-, 

Epsilon- en Gammaproteobacteria  

Protisten Eencellige eukaryoten 

protozoa Eencellige, eukaryotische micro-organismen (behoren niet tot de 

planten, schimmels en dieren) 

Stramenophila  Klasse van protisten  

strandsupletie Het aanleggen van zand op het strand voor het tegengaan van erosie 

veroorzaakt door golven en stromingen. [7] 

subtidaal De zone zeewaarts gelegen van het door gemiddeld getij beïnvloed 

gebied, komt dus nooit boven het water uit.  

successiepatronen verandering van samenstelling van ecosysteem [4] 

TAE-buffer gebruikt bij agarose gelelektroforese voor de scheiding van 

nucleïnezuren 

TEMED wordt gebruikt in combinatie met APS, als katalysator van 

polyacrylamidegels 

totaal organische 

koolstof 

gehalte aan koolstof dat wordt omgezet in CO2 door verbranding en 

dat niet wordt vrijgesteld als CO2 door zuurhydrolyse [8] 

ultrasoonbad methode om oplossingen te ontgassen via geluidsgolven met een 

hoge frequentie 

vingerafdruk 

=fingerprinting 

Moleculair biologische techniek die het mogelijk maakt 

om een profiel op te stellen van de diversiteit van microbiële 

gemeenschappen.[9] 

Zoöplankton In water drijvende heterotrofe organismen 
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1 Inleiding 

1.1 ILVO – situering 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), verricht multidisciplinair en 

onafhankelijk onderzoek dat gericht is op duurzame ontwikkelingen voor landbouw en 

visserij. Dit zowel in economisch en ecologisch als in maatschappelijk en sociaal 

perspectief. Gebaseerd op deze onderzoeken bouwt ILVO fundamentele en toegepaste 

kennis op. Deze kennis is nodig is voor de verbetering van producten en 

productiemethoden, voor kwaliteitsbewaking, de veiligheid van de eindproducten en voor 

de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch 

plattelandsbeleid. Het ILVO informeert regelmatig de overheid, de sectoren en de 

maatschappij omtrent haar onderzoek en bevindingen. Ze doen dit via 

activiteitenverslagen, boeken en brochures. 

 

Het ILVO bestaat uit vier kenniseenheden: Plant, Dier, Technologie & Voeding en 

Landbouw & Maatschappij. In ILVO Oostende komen de onderzoeksdomeinen ‘Aquatisch 

milieu en kwaliteit’ en ‘visserij en aquatische productie’ aan bod. Dit eindwerk situeert 

zich binnen de projecten ZAND en BAGGER van de onderzoeksgroep ‘Chemische 

monitoring en Producttechnologie’ gekaderd door het onderzoeksdomein ‘Aquatisch 

milieu en kwaliteit’. Deze projecten lopen al sinds 1979 en gebeuren in samenwerking 

met de ILVO groep Biologisch Milieuonderzoek, FOD Economie (Directie Kwaliteit en 

Veiligheid, Cel Continentaal Plat) (ZAND) en RBINS OD Nature en Agentschap voor 

Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling kust (MD&K) (BAGGER). [10] 

1.1 Probleemstelling 

De antropogene activiteiten, zoals aggregaat extractie en het lozen van baggerspecie in 

het marien ecosysteem, kunnen een effect hebben op de aanwezige microbiële 

gemeenschappen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). Binnen deze 

bachelorproef worden de bacteriële gemeenschappen op sedimenten van het BDNZ 

geëvalueerd. Hiervoor werden zowel referentiezones, baggerloswallen als zandextractie 

zones bemonsterd. De profilering van micro-organismen op sedimentstalen wordt 

mogelijk gemaakt door moleculaire biotechnologische technieken zoals PCR, 

elektroforese en Denaturerende Gradiënt Gel Elektroforese (DGGE). Deze bachelorproef 

analyseert sedimenten, bemonsterd in het najaar van 2014 met PCR-DGGE en evalueert 

de toepassing van deze techniek voor het bepalen van de impact van antropogene 

activiteiten. De methode om profielen van de bacteriële gemeenschappen op sediment te 

evalueren werd ontwikkeld in 2014. Via deze weg kunnen bovendien mogelijk tendensen 

zichtbaar worden in de bacteriële samenstelling van betreffende gebieden. 

Op basis van de bekomen resultaten kan de bemonstering voor bacteriële analyse in 

2016 vastgelegd worden.  
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2 Belgisch deel van de Noordzee 

Bespreking van de geografie van het BDNZ en de aanwezige fauna en flora, in het 

bijzonder de micro-organismen en de bacteriële diversiteit. Ook de impact van 

menselijke activiteit en de huidige ILVO monitoring zijn van cruciaal belang als kader 

voor dit eindwerk. 

2.1 Algemeen 

De Noordzee is gelegen tussen Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, 

Duitsland, Nederland, Frankrijk en België. Het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ) 

omvat een oppervlakte van 3454 km² dat vergelijkbaar is met de oppervlakte van West-

Vlaanderen. Dit komt overeen met 0,5% van de totale oppervlakte van de Noordzee. Het 

BDNZ dat zich voor onze 65 km lange kust uitstrekt, wordt, met een gemiddelde van 20 

meter, gekenmerkt door een geringe waterdiepte. Het maximum bedraagt 46 meter in 

het noordwestelijke deel. Wettelijk gezien wordt de BDNZ in vijf maritieme zones 

verdeeld: de territoriale zeeën, de aansluitende zones, het continentaal plat, de 

exclusieve economische zones en de visserijzones. De Belgische maritieme wateren 

behoren tot de drukst bevaarde ter wereld. [2][3] 

 

2.2 Mariene (ecologische) landschappen in het BDNZ 

2.2.1 Landschappen  

De bodem van de BDNZ kan worden vergeleken met een licht heuvelend 

onderwaterlandschap door de complexe zandbanken die bijna evenwijdig met de kust 

georiënteerd zijn. De combinatie van reliëfverschillen en stromingspatronen resulteert in 

verschillende sedimenttypes gaande van zeer fijn slib tot grof zand. Op plaatsen met 

sterke stroming of golfwerking wordt meestal grover sediment afgezet. Fijnere 

sedimenten komen voor waar stroming en golfwerking zwakker zijn. Deze 

verscheidenheid aan habitats wordt nog vergroot door het voorkomen van grindbedden 

en door de mens gemaakte harde structuren zoals haveninfrastructuur, boeien, sokkels 

van windturbines,...[5] 

 

Dankzij de verschillende bathymetrische (= dieptemetingen), sedimentologische en 

hydronamische gegevens kunnen landschappen in kaart gebracht worden. In figuur 2-1 

wordt de opdeling van de zeebodem weergegeven in acht mariene landschappen. [4]    

 

Figuur 2-1: opdeling van de zeebodem in acht mariene landschappen [4] 
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2.2.2 Habitats, fauna en flora  

De BDNZ wordt gekenmerkt door drie habitattypes: de geogene grindbedden, de biogene 

Lanice conchilega aggregaties en de permanent met zeewater overspoelde zandbanken.  

Laatstgenoemd habitattype overheerst de Belgische kust. In dit gebied worden vier 

macrobentische gemeenschappen gedifferentieerd in de subtidale mobiele substraten 

(Figuur 2-2). De Macoma balthica biotoop bevindt zich dicht bij de kust in slibachtige 

sedimenten. De Abra alba (witte dunschaal), deze levensgemeenschap bevindt zich in 

slibrijk fijn zand. De Nephtys cirrosa (borstelworm) leeft in zuiver fijn tot medium 

zandige sedimenten. De Ophelia limacina (borstelworm) terug te vinden in medium tot 

grofzandige bodems. Deze vier biotopen hebben elk een typische dichtheid en diversiteit, 

ze komen naast elkaar voor, en hebben overgangszones. [4] [6] 

 

 

Figuur 2-2: de vier macrobentische gemeenschappen [4] 

2.2.3 Antropogene activiteiten  

Ondanks zijn kleine oppervlakte is het Belgische deel van de Noordzee één van de meest 

gebruikte mariene handelsroutes ter wereld. Naast scheepvaart zijn er nog tal van 

antropogene activiteiten zoals de aanleg van leidingen en kabels, windmolenparken, 

baggeren, zandextractie, wetenschappelijk onderzoek, visserij, havenuitbreiding en 

toerisme. Ook door de aanwezigheid van zandbanken is de Noordzee voor de Belgische 

kust zeer waardevol. De biologische diversiteit op deze zandbanken is groot. Gezien de 

drukke menselijke activiteiten op het BDNZ is het van belang te waken over de 

milieustatus van het marien ecosysteem. 

 

2.2.4 Zandextractie en Baggerwerken 

Sinds 1976 wordt marien zand en grind geëxploiteerd op het BDNZ. De jaarlijkse winning 

kende een gestage stijging, zowel door de toenemende vraag naar zand onder andere 

door de goede kwaliteit ervan en zijn uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. De totale 

hoeveelheid geëxtraheerd sediment bedroeg vele jaren tussen de 1,4 en 3,0 miljoen m³ 

de laatste jaren is dit echter doorgestegen tot 3,5 miljoen m³ door ophoging van 

stranden. Grind wordt minder ontgonnen omwille van de tegenvallende kwaliteit. 

 

De getijdenwerking maakt permanent baggeren in de vaarpassen van de Noordzee 

noodzakelijk. De jaarlijkse hoeveelheid die moet wordt gebaggerd om de vaarpassen op 

diepte te houden, is afhankelijk van een aantal factoren waaronder stormfrequenties en 

stroomsnelheden. De laatste jaren wordt gemiddeld ongeveer 10 miljoen ton droge stof 

gebaggerd in de maritieme toegang van de Noordzee en in de havens van Zeebrugge en 

Oostende. Deze baggerspecie wordt teruggestort in zee. Baggerwerken zijn tweeledig, er 

zijn de continue onderhoudsbaggerwerken en de periodieke verdiepingsbaggerwerken, 

deze dienen om de toegankelijkheid van havens te verbeteren. [11] [7] [12] 
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2.2.5 Zandbanken en extractiezones 

Het BDNZ wordt gekenmerkt door een groot aantal zandbanken. Deze liggen 

gegroepeerd in vier clusters: de Kustbanken, de Vlaamse Banken, de Hinder Banken en 

de Zeelandbanken. Kust- en Zeelandbanken lopen zo goed als evenwijdig met de 

kustlijn. De Vlaamse en Hinder Banken vertonen een duidelijke hoek ten opzichte van de 

kust. Deze banken zijn hinderlijk voor de scheepvaart, ze zijn wel vrij stabiel en 

veranderen niet van plaats. Zand- en grindontginning zijn slechts mogelijk in 

controlezones, dit zijn bij wet vastgelegde gebieden (figuur 2-3). [8] 

 
Figuur 2-3: ontginningszones op het BDNZ [13] 

De kwaliteit en diversiteit van het zand is afhankelijk van de winplaats gezien elke 

zandbank een specifieke korrelgrootteverdeling en een verschillend schelpengehalte 

heeft. [7] 

 

 Controlezone 1 omvat de Thorntonbank (Sector 1a) en Gootebank (Sector 1b). De 

laatste sector wordt niet meer gebruikt voor ontginning, maar dient als 

referentiegebied voor biologische monitoring. 

 Controlezone 2 omvat de Kwintebank (sectoren 2a en 2b) en Buitenratel en Oostdyck 

(sector 2c). Het zand in deze zone 2 is van zeer goede kwaliteit, en in dit gebied word 

het meeste zand ontgonnen. Door de intensieve ontginningsactiviteiten werden twee 

gebieden (KBMA en KBMB) op de Kwintebank gesloten, sinds februari 2003 en januari 

2010 wegens het ontstaan van een diepere depressie dan wettelijk toegelaten is. 

Sector 2b werd definitief gesloten voor zandontginning, na deze stopzetting werd een 

snelle rekolonisatie vastgesteld. 

 Controlezone 3: zuidwestelijke uitloper zone, namelijk Sierra Ventana van de Vlakte 

van de Raan. Deze zone is opgedeeld in een zuidelijk deel nl. sector 3a die wordt 

gebruikt voor ontginning. Sector 3b, het noordelijk deel is niet toegankelijk voor 

ontginning omdat er baggermateriaal wordt gestort op baggerstortplaats S1. Gezien 

de ondermaatse zandkwaliteit is het niet geschikt voor bouw en strandsuppletie. 
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 Controlezone 4 is het verder van zee gelegen rond de Hinderbanken. Deze 

exploratiezone werd geopend in 2011 en bestaat voor het grootste deel uit een grof 

zandig sediment. Momenteel gebeurt de zandontginning door de Vlaamse Overheid in 

het kader van het Masterplan Kustveiligheid.  [7] [4] 

 

2.2.6 Baggerloswallen 

Het sediment dat gestort wordt in zee is meer dan 90% afkomstig van het baggeren van 

havens en de vaargeulen. Ongeveer 90% procent van alle gebaggerde sedimenten 

worden gestort in het zuidelijke deel van de Noordzee. [14] 

 

Voor het storten in zee van baggerspecie zijn verschillende stortplaatsen in gebruik. Op 

de BDNZ zijn er vijf officiële stortplaatsen (figuur 2-4) vastgelegd: Br &W S1, Br &W S2, 

Br & W Oostende, Br & W ZBO (=Zeebrugge Oost) en Br & W Nieuwpoort. 

 

 

Figuur 2-4: stort- en baggerplaatsen op BDNZ [13] 

Stortplaats Br&W S1 is samen met ZBO de meest gebruikte stortplaats op het BDNZ. In 

2013 werd in het BDNZ, 11.845.573 ton droge stof (TDS) gestort. Hiervan werd de helft, 

5 988596 TDS gestort in Br&W S1. Doordat zich op deze stortingsplaats een artificiële 

duin heeft opgebouwd door het frequent lossen van specie is deze plaats niet meer 

toegankelijk voor de baggerschepen.  

 

Stortplaats Br&W S2 is gelegen in het westelijke deel van de “Vlakte van de Raan”, 

ongeveer 11 kilometer van de kust. Het gebied heeft de vorm van een halve cirkel met 

een diameter van 1500 meter. Het sediment is vooral afkomstig van “Pas van Zand”, 

“Het centraal deel van de buitenhaven van Zeebrugge”, “Schreur Oost” en “Schreur 

West”. Er wordt jaarlijks gemiddeld ± 174.254 TDS gestort.  

 



   Pagina | 17  
 

De tweede meest gebruikte stortplaats Br&W ZBO ontvangt in één jaar 3.021.397 TDS. 

Deze baggerspecie komt vooral van de havens van Zeebrugge en Blankenberge. De 

specie bestaat hoofdzakelijk uit slib (>90%). Aangezien er een geringe afstand is tussen 

de bagger‐ en stortlocatie kan verwacht worden dat er recirculatie van het gestorte 

materiaal naar de nabij gelegen baggerplaatsen (haven van Zeebrugge en Pas van het 

Zand) optreedt. Hierdoor neemt de sedimentatie toe en daalt de efficiëntie van de 

baggerwerkzaamheden.  

 

Br&W Oostende ligt 4 kilometer van de kust verwijderd en heeft een diameter van 

anderhalve kilometer. In de afgelopen jaren is de locatie van deze stortplaats al twee 

keer gewijzigd (2002 en 2004). Van de specie, die voornamelijk afkomstig is van 

baggerwerken in de Oostendse haven en zijn toegangswegen, wordt het merendeel 

gestort op het zuidwestelijke deel van de site. 

 

Dumpingplaats Nieuwpoort ligt tussen Nieuwpoort en Oostende, ongeveer 8 km van de 

kust. De site is sinds 2002 in gebruik en heeft een diameter van 1,5 km. Met een 

gemiddelde speciestorting van om en bij de 113.798 TDS is het de minst benutte site van 

het BDNZ. Het sediment is afkomstig van de haven van Nieuwpoort.[15] [16] 

 

2.3 Huidige ILVO monitoring 

De reguliere biologische milieumonitoring evalueert de macrobenthos, epibenthos en 

demersale visfauna. Het macrobenthos bijvoorbeeld is een goede indicator voor het 

bestuderen van de impact van stortactiviteiten op het lokale habitat. Het is bekend dat 

de benthische gemeenschappen gedeeltelijk weerstand kunnen bieden aan 

sedimentbedekking, maar dat ze moeilijkheden hebben met chronische stortactiviteiten. 

Ook zandontginning verstoort de benthos waardoor hogere organismen als vissen, 

zeezoogdieren en vogels hinder ondervinden. Ontginning bij paaiplaatsen is af te raden, 

want het kan voortplantingsmateriaal vernietigen. Extractiezone 2, de meest ontgonnen 

zone, ligt in een gebied dat over het algemeen gekenmerkt wordt door een lagere 

biologische waarde. [13][3] [4] 

 

De chemische monitoring bestudeert de opeenhoping van zware metalen, PAK’s 

(Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), PCB’s (polychloorbifenylen) en OCP’s 

(organochloorpesticiden) in sediment en biota op impact- en referentiezones. Als 

algemene probleemstoffen in de baggerspecie worden nu nog beschouwd stoffen met een 

dioxineachtige werking zoals PCB, narcotiserende stoffen zoals olie, carcinogene stoffen 

zoals enkele PAK’s, hormoonverstorende stoffen zoals TBT (tributyltin) en, in sommige 

gevallen, de neurotoxische stoffen zoals kwik. [17] 

 

Daarnaast worden indicatoren voor algemene stress onderzocht zoals het voorkomen van 

bepaalde aandoeningen en parasieten, bij vis wordt een algemene gezondheidsindex 

opgesteld. Tijdens de verschillende monitoringscampagnes wordt het marien zwerfvuil uit 

de visnetten gesorteerd en geëvalueerd. Het onderzoek naar de diversiteit in bacteriële 

gemeenschappen tussen impact- en referentiezones kan een belangrijke aanvulling 

bieden op de huidige monitoring. ILVO wil vanaf heden ook inzetten op genetische 

monitoring van benthische biodiversiteit gezien dit in de toekomst naar grote 

waarschijnlijkheid steeds vaker gebruikt zal worden. [18] [19] 
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2.4 Mariene micro-organismen op sedimenten 

2.4.1 Mariene bacteriën 

De bacteriën zijn prokaryoten en vormen een domein van eencellige, soms in kolonies 

levende micro-organismen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bacteriën 

(gewone bacteriën) en Archaea (oerbacteriën) die samen de groep van de prokaryoten 

vormen. [16] Mariene micro-organismen zijn onmisbaar voor een gezonde omgeving. Ze 

maken een onderdeel uit van belangrijke biochemische processen. Bacteriën zijn zeer 

divers en talrijk en produceren vrijgekomen koolstofproducten die de sleutel vormen in 

de klimaatregulatie op aarde met name CO2 en CH4. [17] 

 

De zee is het grootste ecosysteem op aarde en 90% van zijn biomassa is microbieel. Het 

mariene milieu wordt voornamelijk gekenmerkt door de microalgae (eukaryoten) en de 

cyanobacteriën als voornaamste primaire producenten. In ondiepe wateren kunnen 

microalgen en zeegrassen lokaal gedeeltelijk instaan voor primaire productie, dit heeft op 

vlak van CO2-fixatie echter een geringe impact. De primaire productie is afhankelijk van 

zonlicht en is daarom beperkt tot de bovenste zone van de mariene wateren. De diepte 

van deze zone hangt af van de absorptiecapaciteit van de waterkolom en kan variëren 

van 200 m in de open oceaan tot enkele centimeters in verontreinigd water. Primaire 

productie is de fixatie van CO2 in organische koolstof, met het zonlicht als 

energieproducent en het water als leverancier van elektronen. In figuur 2-5 wordt de 

voedselketen in de Noordzee weergegeven.  

 

 
Figuur 2-5: voedselketen in de Noordzee [20]  
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De organische koolstof, in combinatie met stikstof, fosfor en andere micro- en 

sporenelementen die in de primaire producenten opgeslagen zit, vormen de basis van de 

voedselketen in maritiem milieu. De primaire producenten zijn de voedingsbron voor 

zoöplankton, dat op zijn beurt als voedsel dient voor ander zoöplankton en vissen. Deze 

worden gegeten door grotere vissen en andere organismen. Al deze organismen 

produceren feces die organische stof en nutriënten bevat. Dit is het substraat voor 

bacteriën en Archaea die het afbreken en de nutriënten recycleren, de afbraak- of 

detritusketen. Levende en dode primaire producenten, feces en puinaggregaat, 

organische stof en micro-organismen zinken en bevoorraden het substraat dat zich onder 

de zone bevindt waar de fotosynthese plaatsvindt. Het overgrote deel van de biomassa 

en de biologische activiteiten in maritieme wateren bevindt zich op microscopische 

schaal. Met de komst van nieuwe moleculaire technieken blijkt dat hun aandeel in het 

mariene voedselweb heel wat belangrijker is dan enkel de afbraak en remineralisatie van 

organisch materiaal. Tegenwoordig breidt men het klassieke voedselweb dan ook uit met 

de zogenaamde microbiële lus. De bacteriën, vooral fototrofe micro organismen, spelen 

een cruciale rol in de koolstof- zuurstof- zwavel- en stikstofcyclussen op aarde. [3] 

 

2.4.2 Bacteriële biodiversiteit 

Het microbiële leven in de Noordzee is zeer divers en omvat alle bekende groepen van de 

Bacteria, Archaea en microbiële Eukarya. De Cyanobacteriën behoren tot de oudste 

levensvorm op aarde, en zijn net als planten in staat om aan fotosynthese te doen. Ze 

zijn zelfs in staat om olie af te breken. Zanderig sediment vertoont een hogere bacteriële 

densiteit dan slib. Afhankelijk van de periode in het jaar is er een verschil in bacteriële 

densiteit waar te nemen. Zo is de bacteriële densiteit in slijkerig sediment hoger in 

februari dan in juli. Tussen de bovenste sedimentlagen (0-1 cm) en dieper gelegen lagen 

(9-10 cm) is er eveneens een verschil in bacteriële densiteit. Het sedimentype heeft dus 

een invloed op het bepalen van de micro-eukaryotische gemeenschap. Uit onderzoek 

bleek dat micro-eukaryotische diversiteit werd gedomineerd door Stramenopila 

(voornamelijk diatomeeën), Metazoa en Fungi. [22] 

 

De bacteriële biomassa is een variabele die wijst op hoge en relevante correlaties met 

bepaalde milieuvariabelen en vooral met opgelost mangaan, ijzer en arseen. Dit is niet 

verwonderlijk, want deze metalen kunnen naargelang hun oxidatiegraad als 

elektronendonor of -acceptor fungeren. De bacteriële biomassa wijst ook op een 

duidelijke correlatie met de chlorofyl-a-concentratie in de sedimenten. Dit kan worden 

verklaard door de snelle verspreiding van bacteriën op de fototrope eukaryote micro-

organismen in ontbinding (diatomeeën en Phaeocystis).[13] 

 

Omtrent de diversiteit en structuur van microbiële gemeenschappen in marien 

onderwatergelegen sediment is slechts weinig informatie beschikbaar. De bacteriële 

diversiteit wordt gekenmerkt door γ- en δ-Proteobacteriën en CFB-bacteriën. Eubacteriën 

komen significant minder voor in slibachtig sediment. Heterotrofe protisten (protozoa) 

zijn de grootste verwerkers van bacteriële, algen- en andere protozoaproductie. 

Algemeen wordt gesteld dat er miljoenen per liter zeewater zijn, en men schat tussen de 

5 en 10 miljoen soorten. Een opvallende soort zijn de Cyanobacteriën, ze onderscheiden 

zich door het feit dat ze een fotosynthese hebben die lijkt op die van planten. Om de 

verscheidenheid aan soorten in kaart te brengen wordt soms gewerkt met microbiële 

matten. Uit onderzoek van zwerfvuil bleek dat de geïdentificeerde bacteriën op het plastic 
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afval afkomstig uit Noordzee en strand vooral behoren tot de klassen van de Gamma 

Proteobacteria, Actinobacteria, Bacilli en Flavobacteria.  

 

Het totaal aan genetische informatie van een microbieel ecosysteem vormt het 

metagenoom. Dit omvat de som van genomen van alle daarin aanwezige soorten micro-

organismen. Door metagenoom analyse is men in staat het genetische potentieel van een 

microbiële levensgemeenschap in kaart te brengen. Deze informatie kan inzicht 

verschaffen in bekende maar ook in onbekende metabolismen en netwerken die een rol 

spelen in de microbiële gemeenschappen. Verder wordt ervan uit gegaan dat deze 

analyses zullen leiden tot de ontdekking van genen die coderen voor nieuwe bioactieve 

stoffen (bijvoorbeeld antibiotica of enzymen) met biotechnologische of farmaceutische 

toepassingen. [23] 

 

2.5 Profilering van bacteriële gemeenschappen 

Met behulp van moderne analysetechnieken voor het bepalen van grote aantallen DNA 

sequenties van het gen voor een van de ribosomale RNA’s (16S rRNA) wordt inzicht 

verkregen in de samenstelling van de bacteriële gemeenschappen. Door de DNA 

sequentie van dit gen van een specifiek organisme op te helderen en te vergelijken met 

een database met vele tienduizenden 16S rRNA sequenties kunnen mogelijke 

verwantschappen onderzocht worden. Dit kan worden gedaan met geïsoleerde micro-

organismen maar ook met hele gemeenschappen. In dat laatste geval krijgt men een 

overzicht van alle 16S rRNA gen sequenties, alle micro-organismen, die in zo’n 

gemeenschap aanwezig zijn. Met de conventionele technieken kunnen enkele tientallen 

tot honderden DNA sequenties vergeleken worden. Met “next generation sequencing” 

(NGS) echter kunnen vele honderdduizenden sequenties vergeleken worden. Naast 

sequentie analyse kunnen microbiële gemeenschappen ook vergeleken worden met 

behulp van zogenaamde moleculaire vingerafdrukken. Hierbij wordt ook gekeken naar 

diversiteit van de 16S en 18S rRNA genen maar dan door deze moleculen te scheiden op 

een denaturerende gel. Met behulp van “denaturerend gradiënt gel elektroforese” 

(DGGE), worden de genen gescheiden op basis van verschillen in het GC gehalte. Op 

deze manier kan men snel en eenvoudig meerdere monsters met elkaar vergelijken. [23] 

 

2.6 Methode 

Uit de bovenste laag van het sediment uit de Noordzee wordt DNA van bacteriën 

geëxtraheerd. Het bekomen gewenste product dient als template in een nested 

Polymerase Chain Reaction. Hierbij wordt het 16S rRNA gen, voor onderzoek naar 

bacteriën en Archaea, geamplificeerd. 

 

Dit structureel gen is verantwoordelijk voor de opbouw van ribosomen en wordt 

wereldwijd gebruikt voor de identificatie van bacteriële species. Iedere soort heeft dus 

een eigen DNA- code voor deze genen en zo kan er meestal, in combinatie met specifieke 

primers en/of probes, onderscheid tot op soortniveau gemaakt worden door een stukje, 

of het gehele gen, te sequencen. Omdat dit echter wel tijdrovend is, zijn er technieken 

ontwikkeld die het mogelijk maken om een “vingerafdruk” te maken van een hele 

microbiële gemeenschap. Dit heet community fingerprinting. Een tegenwoordig 

veelvuldig gebruikte vingerafdruk-techniek is Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

(DGGE). 
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Het 16S RNA (1500 nucleotides) bestaat uit negen hypervariabele regio’s die een 

belangrijke diversiteit in hun sequentie vertonen tussen de verschillende bacteriële 

species. De regio’s, V1 - V9, met hoge en andere met lage evolutionaire stabiliteit. In 

figuur 2-6 wordt het 16S RNA weergegeven. 

 

Het zijn de variabele gedeeltes van het 16S rRNA die het mogelijk maken om de 

bacteriën te analyseren. Hoe langer de gedetermineerde sequenties, des te 

betrouwbaarder het resultaat. Algemeen zijn minimaal 200 basenparen vereist om een 

geloofwaardig beeld te vormen.  

 

 
Figuur 2-6 rRNA gen schematisch, hypervariabele zones (V1-V9) grijs. [24] 

De structuur van een microbiële gemeenschap in een bepaald ecosysteem kan 

gekarakteriseerd worden aan de hand van een profiel van geamplificeerd 16S rRNA. Uit 

het DNA van een gemengde microbiële gemeenschap wordt een welbepaalde regio, in dit 

onderzoek het V3 domein van het 16S rRNA door middel van PCR geamplificeerd met 

specifieke primers. Amplificatie van de V3 regio resulteert in een sequentie van 223 bp 

lang, waarvan 40 bp GC-klem. Deze combinatie van G en C basen zorgt na de 

amplificatie voor een stabiele dubbelstrengige staart die nodig is voor de DGGE. Bij 

bacteriën wordt gebruik gemaakt van de 16Sv3-DGGE primers.  

 

Eerst wordt het 16S rRNA fragment geamplificeerd en vervolgens het V3 domein van dit 

fragment omdat dit het meest resultaten weergeeft (meer bacteriële profielen) 

Onderzoek toont aan dat het V2, V3 (nucleotides 433-497) en V6 de meeste nucleotide 

heterogeniteit en het een maximaal analysevermogen bezitten voor het merendeel van 

de bacteriën. Het 193 basenpaar lange V3 domein onderscheidt bijna alle bacteriën, 

uitgezonderd enterobacteriën. Figuur 2-8 geeft een schematisch overzicht van de 

methode. [1] [25] 

 

2.6.1 Denaturerende Gradiënt Gelelektroforese 

DGGE is een techniek om geamplificeerde PCR-producten te scheiden op basis van 

sequentieverschillen. Doordat de gevormde PCR producten eenzelfde grootte hebben, 

kunnen deze niet gescheiden worden door middel van agarose gelelektroferese. 

Scheiding via DGGE werkt door het toevoegen van denaturerende agentia (mengsel van 

ureum en formamide) aan een polyacrylamidegel. Deze methode is enkel geschikt voor 

korte fragmenten, met een limiet van maximaal 500 bp. Het ds DNA wordt geladen 

bovenaan in de stackinggel waarbij het vervolgens migreert doorheen een parallelle 

gradiënt. Er is een afnemende mobiliteit van deels gedenaturereerde fragmenten door 

een toenemend percentage denaturerende agentia. Het denaturerend gedrag wordt 

bepaald door het gehalte aan guanine en cytosine (GC-gehalte). Hoe hoger het GC- 

gehalte van het DNA-fragment, hoe trager dus de denaturatie, en hoe sneller de 

migratie. Hierdoor kunnen twee DNA-strengen die slechts met één basenpaar verschillen 

gescheiden worden in een dergelijke gel.  
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Om de scheiding te verbeteren wordt het DNA-product, via de forward primer, voorzien 

van een GC-klem (figuur 2-7). Hierdoor blijft het DNA gedeeltelijk dubbelstrengig tijdens 

de denaturatie, waardoor het niet uit het gel migreert.  

 

 

Figuur 2-7: Principe GC-klem. Links: gedenatureerd DNA loopt van DGGE gel; rechts: GC-klem 

houdt gedenatureerd enkelstrengigen samen. 

Het mengsel van geamplificeerd 16S rRNA afkomstig van een bacteriële gemeenschap 

levert op een DGGE-gel een bandenpatroon op. Elke band stemt ongeveer overeen met 

een species in de bacteriële gemeenschap. Het bekomen DGGE-patroon wordt verder 

geanalyseerd met het softwareprogramma Bionumerics. [26] [9] 

2.6.1.1 Multifactoriële bacteriële evolutie en DGGE-fingerprinting  

De distributie van bacteriële populaties in mariene milieus is van multifactoriële en 

variabele aard. De PCR-DGGE aanpak kan ingezet worden in studies naar de invloed van: 

- locatie 

- seizoen 

- sedimenttype  

- stressoren 

op de bacteriële gemeenschappen.[27] 

 

Algemeen gesteld kan DGGE in combinatie met statistische correlatieve methoden 

gebruikt worden om dynamieken in een microbiële gemeenschap in verband te brengen 

met een zekere variabele parameters (Boon et al., 2002). Op die manier kan DGGE in 

diverse mariene contexten gebruikt worden, enkele voorbeelden: 

 

-monitoring seizoenale patronen in verband met de microbiële gemeenschap (Pinhassi & 

Hagstroem, 2000; Simmons et al., 2004; Oberbeckmannn et al., 2014); 

- effecten van polluenten op de microbiële gemeenschap (Gillan et al., 2004; Hui-Jie, 

2011) 

- successiepatronen in fytoplanktonbloei (Teeling et al., 2012; Yang et al., 2015) 
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2.6.2 Verwerking DGGE-patroon 

Voor de bepaling van de correlatie op DGGE-patronen zijn er verschillende methodes. 

Enerzijds heb je de Curved Based-methodes (CB-methodes) zoals Pearson en Cosine. 

Deze methodes clusteren op basis van de positie en densiteit van het bandenpatroon. 

Anderzijds is er de Band Based methode (BB-methode) zoals Jaccard waarbij er 

geclusterd wordt op basis van het bandenpatroon (de bandjes worden handmatig 

aangeduid, maar met de intensiteitverschillen tussen banden wordt geen rekening 

gehouden.) De CB-methodes worden meestal gebruikt in ‘onderzoekstools’, doordat ze 

direct toepasbaar zijn op densitometrische curves en dus tijdbesparend zijn ten opzichte 

van BB-methodes. Daarnaast worden CB-methodes niet beïnvloed door de keuze van 

banden op de DGGE-gel door de evaluator. Een situatie waarbij banden overlappen, en er 

een verschillende signaalsterkte is tussen individuele lanen en achtergrond, maken het 

moeilijker om de BB-methode te gebruiken, en maakt de CB-methodes aantrekkelijker.  

(Vauterin & Vauterin,2006) 
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                            Amplificatie van het V3 domein van het 16S rRNA fragment 
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Figuur 2-8: Flow diagram van PCR-DGGE-analyse van microbiële gemeenschappen 
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Sediment bemonstering op BDNZ 

Tijdens het najaar van 2014 waren er 3 weken campagne (23/9-26/9; 29/9-03/10; 

07/10-10/10) met de R.V. Belgica. Het sediment werd van de bovenste laag van de 

bodem met de Van Veen grijper (figuur 3-1) genomen, en in een falcon buis gedaan. De 

stalen werden aan boord in de vriezer op -20°C bewaard, in het lab werden deze 

bewaard op -80°C. 

 

Figuur 3-1: links: de Belgica RV, rechts: de Van Veen grijper aan boord van de Simon Stevin RV 

Het genomen sediment is afkomstig van (figuur 3-2): Westdiep, Wenduinebank, 

Gootebank, Bligh Bank, Noordhinder, vlakte van de Raan3, ZVL loswal, Loswal 

Nieuwpoort, Br. & W. Oostende, Br. & W. S1, Br. & W. S2, Br. & W. Zeebrugge Oost, 

zone 1b-Thorntonbank, Buiten Ratel, Hinderbanken, Bligh Bank, Kwintebank, Zone 3a-

Sierra Ventana. 

 

Figuur 3-2: locaties sedimentstaalname op BDNZ 



   Pagina | 26  
 

3.2 DNA-extractie 

3.2.1 PowerSoil® DNA isolation kit  

Deze kit gebruikt de inhibitor Removal Technology om bacterieel genoom te isoleren. Het 

omvat een aantal stappen om storende componenten (zoals humuszuren, eiwitten) te 

verwijderen. Het DNA zal binden aan silica op een spinfilter door de aanwezigheid van 

hoge concentraties zout. De elutiebuffer maakt dat het gebonden DNA op de filter tijdens 

de centrifugatiestap loskomt. 

3.2.1.1 Materiaal 

 0,25 g Sedimentstaal  Pipet 

 Microcentrifuge  FastPrep® 24 toestel 

 Vortex  Frigo 

 Powersoil kit: met oplossing C1-C6, powerbeads, epjes en spinfilterepjes 

 

3.2.1.2 Methode 

Zie bijlage 1. 

 

3.2.2 NanoDrop 

De DNA-concentratie wordt uitgemeten met het NanoDrop® 2000 toestel. Dit is een 

spectrofotometer waarbij de absorbantie wordt gemeten bij een golflengte van 260 nm 

(absorbtiemaximum dubbelstrenig DNA, enkelstrengig DNA, RNA & nucleotiden) en 280 

nm (absorbtiemaximum eiwitten). Zo wordt de concentratie van het DNA in ng/µl 

bepaald alsook de zuiverheid. De zuiverheid wordt bepaald door de verhouding te meten 

van de absorbanties 260 nm/280 nm. Zuiver DNA heeft een verhouding van 1,8, als deze 

verhouding lager is wijst dit op aanwezigheid van onzuiverheden zoals proteïnen, fenolen 

of andere componenten.  

3.2.2.1 Materiaal 

 DNA- staal  Reinigingsdoekjes 

 Steriel water (blanco) 

 Pipet 

 PC met software van Thermo 

Scientific 

 Elutiebuffer (blanco)  

 NanoDrop 2000 toestel 

 

 

3.2.2.2 Methode  

 Til de arm van de Nanodrop 2000 omhoog, pipetteer 2 µl steriel water en veeg het 

onderste en bovenste stuk met papier af 

 Open de Nanodrop 2000 software, en klik op nucleïnezuren 

 Pipetteer 2 µl water op de onderarm van de Nanodrop en sluit de arm. Klik op 

‘Blanco’, waarbij de concentratie 0 ng/µl (lager dan 1) moet zijn. Til de arm 

omhoog en veeg nogmaals het onderste met papier en water af. 

 Herhaal bovenstaande stap met C6 oplossing (afkomstig uit de Powersoil® kit)  

of elutiebuffer (afkomstig uit EZNA extraction kit)  

 Pipetteer telkens 2µl DNA staal op onderarm Nanodrop, de gemeten DNA-

concentratie (ng/µl) en de 260/280 nm ratio wordt zichtbaar op het 

computerscherm als er op measure wordt gedrukt. 

 Sla de bekomen gegevens op als Excel-file 
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3.3 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

3.3.1  Conventionele PCR  

De PCR-techniek amplificeert DNA-sequenties en bestaat uit drie stappen (figuur 3-3). De 

eerste stap is een temperatuursverhoging tot 90°C-94°C waardoor waterstofbruggen in 

het dubbelstrengig DNA verbroken wordt. Vervolgens wordt in de tweede stap de 

temperatuur verlaagd, waardoor de hybridisatie kan plaats vinden. De elongatie is de 

laatste fase van de PCR-reactie, waarbij de temperatuur wordt verhoogd tot 72 °C. Dit is 

de ideale temperatuur voor hittestabiele DNA-polymerasen. Dit enzym zorgt ervoor dat 

de primers worden verlengd tot compleet DNA door de toegevoegde bouwstenen op de 

juiste plaats aan elkaar te koppelen. Hierna begint een nieuwe cylcus en wordt er terug 

verhit tot 94°C, de cyclus wordt ongeveer 30x doorlopen [28] [2] 

 

 

Figuur 3-3: principe PCR 

3.3.2 Nested PCR  

Nested PCR (figuur 3-4) is een variant op de gangbare PCR-techniek, hierbij streeft men 

naar de verhoging van de sensitiviteit en het rendement met behoud van de 

accuraatheid. Dit wordt bewerkstelligd door het bekomen product van een eerste PCR in 

combinatie met een tweede primer te laten fungeren in een tweede amplificatie. Hier 

bestaat het gevaar op contaminatie op het ogenblik dat de tweede primer wordt 

toegevoegd. 

Bij nested PCR vermenigvuldigen de primers bij de tweede stap een net iets kleiner DNA-

stuk dan in de eerste amplificatie, echter nog steeds de gewenste DNA-regio. Bij een 

mismatching ontstaat een valse amplificatie van een niet gewenst DNA-fragment. 

Hierdoor bestaat de kans dat de inwendige primer zich aan het amplicon zal binden, met 

als gevolg dat het amplificeren van atypische DNA-fragmenten sterk gereduceerd wordt. 

Nested PCR vertoont een hoge gevoeligheid, doordat de kleinere DNA-fragmenten in de 

tweede PCR efficiënter zijn gedenatureerd tegenover de eerste PCR. Deze PCR-reactie 

resulteert in een opgezuiverd PCR-fragment van 1500 bp. Nadien wordt op dit fragment 

een twee PCR ingezet, om de V3 regio dat 193bp lang is in het 16S rRNA te amplificeren. 

 

Bij Touch Down PCR (TD PCR), een optimalisatie van de klassieke PCR, wordt gradueel 

de opstaptemperatuur tijdens de PCR verminderd. Men start een aantal °C boven de 

berekende smelttemperatuur in de eerste twee cycli, per twee cycli wordt dan telkens de 

opstaptemperatuur verminderd met één °C. Hoewel ook nu naar het einde van de PCR 

toe valse starts kunnen voorkomen, is het selectief voordeel van het gewenste 

eindproduct hoog en wordt de vorming van secundaire producten onderdrukt.  

TD PCR wordt vooral gebruikt indien het juiste doelwit niet gekend is. Mismatchen 

moeten echter getolereerd worden. Deze methode is zeer geschikt voor de identificatie 

van een gen waarvan de eigen sequentie nog niet gekend is, maar wel die van een 

verwante soort. [29] [30] 
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Figuur 3-4: specifieke amplificatie van het target DNA [31] 

 

3.3.3 Materiaal  

 PCR-epjes (steriel)  Fast Start Taq DNA polymerase kit van Roche 

 LAF-kast (Pre-PCR lokaal)  Primers 

 Steriel water  PCR toestel Bio-Rad T100TM Thermal Cycler 

 Pipetten en tips  

 

In tabel 3-1 worden bepaalde gegevens van de gebruikte primers weergegeven. 
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Tabel 3-1: sequentie en eigenschappen van gebruikte primers [21]    

 
 

3.3.4 Methode 

3.3.4.1 Voorbereiding PCR 

 Maak PCR-mix met behulp van de Roche kit in pre-PCR-lokaal in de LAF-kast; 

 Verdun primers 1/10 (stock: 100 µM) 

Voordbeeld voor 1staal: 1 µl stock primer in 9 µl steriel water. 

 Voeg als laatste het DNA toe aan de mastermix in PCR-well 

voorbeeld: 40 µl PCR-mix + 10 µl DNA  

 De samenstelling van de mastermix voor 16S PCR en V3 PCR staan beschreven in 

tabel 3-2. 

Tabel 3-2: mastermixsamenstelling per staal voor de 16S rRNA (nested PCR) en V3 (touchdown 
PCR) selectie 

 

3.3.4.2 PCR uitvoering 

 Plaats de DNA-stalen na toevoeging PCR-mix, in het PCR-toestel  

 Selecteer het juiste programma (zie tabel 3-3 en 3-4) en klik op run. 

Tabel 3-3: programma nested PCR-run met bacteriële pA-pH primers voor 16S rRNA selectie 
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Tabel 3-4: programma Touchdown PCR-run met bacteriële 16Sv3-dgge primers 

 
 

3.4 Agarosegelelektroforese (post-PCR) 

Agarosegelelektroforese is een techniek die moleculen (zoals DNA, RNA of eiwitten) op 

basis van grootte scheidt in aanwezigheid van een elektrisch veld. Een agarosegel met 

bepaalde concentratie wordt in een elektroforesetoestel geplaatst, gevuld met Tris 

Acetaat EDTA (TAE)-buffer. De elektroden aan beide zijden van de gel zorgen voor 

constante stroom door gel. Dit elektrisch veld doet het negatief geladen DNA (door 

aanwezigheid van fosfaatgroepen) bewegen van hun startplaats, de kathode (negatieve 

elektrode) naar de anode (positieve elektrode). 

 

Als referentie wordt gebruik gemaakt van een DNA-ladder, zo kan er nagegaan worden of 

het DNA vermeerderd is via PCR, en of het fragment een correcte hoogte heeft. Na 

elektroforese wordt de gel op de UV-plaat gelegd, en worden de bandjes zichtbaar 

dankzij de GelRed Nucleic Acid oplossing aanwezig in de agarosgel.[2]  

3.4.1 Materiaal en benodigdheden 

 Bovenweger  Gelhouder & kam 

 Agarose, LE, Analytical Grade  1x TAE-buffer voor elektroforesebad 

 Maatbeker  PCR stalen 

 Microgolf  Blue/Orange 6x Loading dye 

 Maatcilinder  DNA ladders: 1 kb (PCR pA-pH primer) 

en 100 bp (PCR 16Sv3-DGGE primer)  GelRed Nucleid Acid 

 1,5x TAE-buffer voor aanmaak gel  Fototoestel 

 Fototoestel  UV-lichtbak 

 Handschoenen  

3.4.2 Methode  

3.4.2.1 Gel gieten 

 Vb. Aanmaak van 1,2% agarosegel  

o weeg 1,2 g agarose af, voeg hierbij 33,3 ml Gelred Nucleïd Acid Stain toe 

en leng aan tot 100 ml met 1,5 x TAE buffer;  

o kook de oplossing gedurende 2,5 min in microgolf en daarna koel af onder 

koud water (terwijl wordt kam in houder geplaatst); 

o giet de gel in de houder en laat alles stollen gedurende 15 min; 

o plaats de geldrager in het elektroforesetoestel; 

o vul de elektroforesetank met 1 x TAE buffer  
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3.4.2.2 Voorbereiding PCR- stalen en laden van de gel  

 Meng 1 µL ladingsbuffer met 5 µL 1kb ladder (nested PCR)/100bp ladder 

(Touchdown PCR) 

 Meng 1 µL ladingsbuffer (=loading dye) met 5 µL PCR-product 

 Laadt 6 µL van elk staal en 3µl ladder in de laantjes van de gel 

 Leg de stroombron aan en laat de gel lopen op 88 V gedurende 60 minuten  

 Leg na de elektroforese (figuur 3-5) de gel op een UV-plaat gelegd en neem een 

foto. De foto kan wordt bewerkt met het programma QuantityOne 

 

 
Figuur 3-5: elektroforese-toestel 

3.5 Opzuiveren en opconcentreren PCR-fragmenten 

De opzuivering van het PCR-product gebeurt op twee manieren, afhankelijk van het 

resultaat na de elektroforese. Indien na de elektroforese bijbanden met aspecifiek PCR-

product gedetecteerd worden, dient dit in zijn geheel opnieuw op één agarose gel 

gescheiden te worden. De gewenste bandjes met het betreffende PCR-product worden 

uitgesneden met een steriel scalpelmes op een UV-plaat. De stukken gel met DNA 

worden in een 2 ml epje gevoegd. Dit PCR-product wordt opgezuiverd met de E.Z.N.A. 

Gel Extraction Kit. Als er geen bijbanden gedetecteerd zijn, wordt het opgezuiverd met 

de Stratec Molecular kit. 

 

3.5.1 E.Z.N.A. Gel Extraction kit 

De agarosegel die het PCR-product bevat, wordt opgelost in een bindingsbuffer en 

geïncubeerd gedurende 7 min op 60 °C. Deze temperatuur zorgt dat de agarosegel 

smelt, waardoor het DNA vrijkomt. Het DNA bindt op een HiBind DNA mini Column.  

 

3.5.1.1 Materiaal 

 UV-plaat  Pipetten 

 UV-bescherming (kap voor ogen)  EZNA kit: 

 2ml epjes (steriel) - Binding buffer 

 Thermoshaker (Eppendorf) - HiBind-spin kolom 

 Vortex - Wasbuffer 

 Centrifuge 

 PCR-product 

 

- elutiebuffer 

- epjes 

3.5.1.2 Methode 

Zie bijlage 2 
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3.5.2 Stratec Molecular (Invetek) kit: MSB® Spin PCRapace  

Het proces start door toevoeging van bindingsbuffer aan de agarosegel met het DNA-

fragment. Het DNA bindt aan HiBind Column door aanwezigheid van een geringe 

concentratie van niet chaotrope zouten. De elutiebuffer zorgt voor een verandering van 

zoutconcentratie, waardoor het gebonden DNA wordt geëlueerd van het silicamembraan. 

3.5.2.1 Materiaal 

 PCR-product  

 Kit met steriele epjes, spinfilters, binding- en elutiebuffer 

 Microcentrifuge 

 

3.5.2.2 Methode 

Zie bijlage 3 

3.5.3 Ethanolprecipitatie 

Na touch down PCR vindt ethanolprecipitatie (figuur 3-6) plaats. Zo kunnen producten 

(primers, dNTP’s, enzym) die toegevoegd werden om de PCR-reactie te laten doorgaan 

geëlimineerd worden. Ethanolprecipitatie is een frequent gebruikte techniek voor het 

concentreren en ontzouten van nucleïnezuren (DNA of RNA) in waterige oplossingen. 

Door absolute ethanol (EtOH) en natriumacetaat (NaOAc) toe te voegen aan de waterige 

oplossing met DNA, slaan nucleïnezuren neer in de vorm van een pellet na de 

centrifugatie stap. De pellet laat men opdrogen met behulp van een thermoshaker zodat 

alle ethanol verdampt. Het gedroogde, opgezuiverde DNA wordt gesuspendeerd in het 

gewenst steriel water. De bewaring van betreffend DNA gebeurt bij -20°C. [32] 

 

 

Figuur 3-6: ethanolprecipitatie [33] 

3.5.3.1 Materiaal  

 100 % ijskoude ethanol  NaOAc steriele buffer pH 5,2 

 70 % ijskoude ethanol  PCR-product 

 microcentrifuge op 4 °C 

 

 

3.5.3.2 Methode  

Zie bijlage 4 
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3.6 DGGE 

3.6.1 Materiaal 

 7 l 1x TAE buffer  Econo gradiënt pump van Bio-rad 

 DGGE-tank (DCODE van Bio-rad)  DNA-stalen 

 gradiënt gel: 40 % & 60 %   Sybr Gold 

 Stacking gel  UV lichtbak 

 Glasplaten met spacers  30 % glycerol 

 Kam  Fototoestel 

 DGGE-casette 

 

 NipponII DGGE merker 

3.6.2 Methode 

3.6.2.1 1x TAE-buffer aanmaken voor de DGGE-tank 

 Maak 7L van een 1x TAE buffer aan vertrekkende van een 50x TAE oplossing. 

 Zet DGGE-tank aan op 60 °C. 

3.6.2.2 Aanmaak denaturatiestockoplossingen voor DGGE-gel 

 De stockoplossingen voor DGGE worden vooraf aangemaakt (tabel 3-5) 

Tabel 3-5: samenstelling 0 % en 100 % denaturerende oplossing (100 ml) 

 

 Plaats de 100 % oplossing gedurende 35 min op een magnetische roerder zodat 

alle ureum oplost. Eenmaal opgelost, wordt deze aangelengd tot 100 ml met 

steriel water.  

 Giet beide denaturerende oplossingen over een Whatman-filter  

 Plaats beide oplossingen gedurende 15 min in een ultrasoonbad  

 Bewaar in een donkere fles in de frigo 

 Warm de 100 % denaturerende stockoplossing op voor gebruik bij kristalvorming 

3.6.2.3 Sandwich maken 

 Reinig de glasplaten met ethanol voor gebruik 

 Leg de grootste glasplaat onderaan, breng spacers aan, leg er vervolgens de 

kleinste glasplaat erop  

 Plaats een kartonblad tussen twee glasplaten en schroef alles vast 

 Op de houder ligt een rubber bandje, hierop wordt de sandwich gezet (onderaan 

ingewreven met Siliconevet) en alles wordt stevig vastgedraaid. 
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3.6.2.4 Aanmaak gradiënt gel 

 Was de slangetjes die bij Econo gradiënt pomp horen, door er water door te 

pompen 

 Kalibreer de Econo gradiënt pomp 

 Bereidt de low high-gradiënt oplossingen (tabel 3-6) 

- De stockoplossingen worden gebruikt bij de bereiding van de 

gradiëntoplossingen; 

- De hoeveelheid 0 % en 100 % stockoplossing, APS, TEMED die nodig zijn 

voor de aanmaak van een 40:60 gradiënt staan in tabel 3-7; 

- Dcode DYE (blauwe kleurstof) wordt enkel toegevoegd aan de hoogste 

gradiënt (60 %), zodat de vermenging met de 40 % gradiënt gel visueel 

gevolgd kan worden; 

- Voor het gieten van de gel wordt APS, 100 mg APS oplossen in 1ml H2O, 

en TEMED toegevoegd om de gel te laten stollen 

Tabel 3-6: samenstelling gradiënt en stacking gel  

 
 

 Maak de gradiënt gel met de gradiëntpomp: buis A in de low gradiënt en buis B in 

de high gradiënt. Deze twee oplossingen worden met de gradiëntpomp gemengd 

en via buisjes en naald tussen glasplaten gepompt (figuur 3-7) 

 

Figuur 3-7: gieten DGGE-gel met gradiënt pomp 

 Maak de stacking gel beschreven volgens tabel 3-6 

 Pipetteer door middel van een steriele pipet deze oplossing tussen de glasplaten 

bovenop de gradiënt gel 

 Plaats kam tussen de glasplaten 

 Laat de gel minimum 2 uur polymeriseren 
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3.6.2.5 Staalvoorbereiding  

 Maak verdunning van de DNA-stalen (totaal volume: 10 µl) voor te laden op 

DGGE zodat het 1000 ng DNA bevat  

 Voeg bij verdunde DNA-stalen 10 µl DGGE-laadkleurstof en bewaar in koelkast  

3.6.2.6 Gel laden 

  Verwijder na polymerisatie de kam 

  Maak de sandwich los uit de houder 

  Plaats de sandwich in middenblok en vervolgens in voorverwarmde DGGE-tank  

 Vul de bovenste buffertank met TAE 

 Spoel de welletjes met TAE uit bovenste buffertank (zodat alle resten van 

ongepolymeriseerde gel verwijderd zijn) 

 Breng het PCR-product in de welletjes waarbij DNA concentratie overeenkomt 

met 1000 ng 

 Start het lopen van de gel als de buffer minimaal 50 °C is (figuur 3-8): 

o Zorg dat alle contacten goed zijn afgesloten; 

o Plaats het deksel op de houder van de tank; 

o Zet magnetische roerder aan; 

o Sluit elektroden aan en run gedurende 16 uur op 50 V 

 

Figuur 3-8: run DGGE-gel 

3.6.2.7 Visualisatie 

 Maak 50 ml 1x TAE-buffer – Sybr Gold oplossing aan: 

Voorbeeld: 5 µl SYBR Gold (10 000x stock) in 50 ml 1x TAE-buffer  

 Haal na 16 uur het middenblok uit de DGGE-tank (middenblok leeggieten) 

 De sandwich wordt voorzichtig losgeklikt en losgedraaid 

 Verwijder spacers 

 Maak de glasplaten los van de gel met een spatel  

 Breng de gel op een plastic mapje  

 Plaats plastic mapje met gel in bak en giet 50 ml 1x TAE-buffer – Sybr Gold 

oplossing over de gel 

 Kleur de gel gedurende 30 min op een schudder in het donker 

 Breng op de UV-bak 30 % glycerol, hierdoor blijft de gel niet kleven. (zorg dat gel 

niet zweeft, overmaat verwijderen met papier) 

 Plaats gel op UV-bak 

 Neem een foto via een computerprogramma van de DGGE-gel 
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3.7 Bionumerics analyse 

De foto van de DGGE-gel, wordt gebruikt voor analyse met software: Bionumerics 7.1 

(Applied Maths, België). Het programma snijdt de foto bij om enkel het veld met de 

laantjes verder te gebruiken. Vervolgens wordt het beeld geïnverteerd zodat de bandjes 

zwart kleuren en de achtergrond wit. Hierna wordt het aantal laantjes ingegeven en 

worden ze automatisch gezocht. Rechttrekken van het beeld is mogelijk door nadien de 

ladders (indien deze duidelijk zijn) of enkele laantjes met staal in, aan te duiden als 

referentie. Ook de achtergrondstoring en Wiener Cut-off ingegeven kan het spectrogram 

wijzigen. Na het selecteren van referentielaantjes worden enkele referentiebandjes 

geselecteerd. Deze dienen om de gel uit te rechten zodat de laantjes vergeleken kunnen 

worden. Daarna zoekt het programma zelf alle bandjes. Dit kan ook manueel bijgesteld 

worden omdat het programma soms fictieve bandjes aanduid. Uiteindelijk kan de gel 

vergeleken worden, er wordt een dendrogram opgesteld. Stalen die verwant zijn, 

clusteren samen. De correlatie wordt vaak gemaakt met de Pearson coëfficiënt. 
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4 Resultaten en Discussie 

Een optimalisatie van het oorspronkelijk nested PCR-protocol wordt weergeven, 

vervolgens de eigenschappen van het sediment (korrelgrootte, organisch koolstof en 

carbonaat gehalte) als aanvullende informatie. De bacteriële gemeenschappen in de 

diverse sedimentstalen afkomstig van referentiezones, baggerloswallen en zandextractie 

zones van het BDNZ worden geanalyseerd op basis van PCR-DGGE methode en 

besproken. Als laatste worden er enkele aanbevelingen genoteerd voor toekomstig 

onderzoek. 

4.1 Optimalisatie PCR-protocol 

Aangezien in totaal 53 PCR-reacties niet lukten, werd gezocht naar potentiële 

oplossingen en alternatieven in het PCR-protocol. Na de reactie verwacht men bandjes, 

maar bij meerdere PCR-reacties was dit niet het geval en konden geen bandjes 

waargenomen worden (figuur 4-1). 

 

 

Figuur 4-1: boven: agarosegel met correcte PCR-reactie, maar ook met ongewenste bijbanden. 

(staal 16 mislukte PCR); onder: agarosegel met niet gelukte PCR-reactie. 

Het mislukken van de PCR-reacties, heeft niks te maken met het sedimenttype, 

aangezien zowel slibgronden als zandgronden problemen vertonen met PCR-reactie. Om 

op zoek te gaan naar een adequaat resultaat werden een aantal parameters gewijzigd, 

waaronder: de DNA hoeveelheid in de PCR-reactie, door verdunning de concentratie DNA 

verlagen, variabele enzymhoeveelheid Taq. Uiteindelijk zorgt een wijziging van de 

hoeveelheid enzym, Faststart Taq DNA polymerase, van 0,2 naar 0,4 µl voor een 

geslaagde reactie met bijgevolg het gewenste resultaat. De oorzaak van de kortere 

bijbanden op de agarose gel met correcte PCR-reactie (figuur 4-1) werd veroorzaakt door 
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een tekort aan Taq-polymerase. Dit zorgt ervoor dat de PCR-fragmenten onvolledig 

geamplificeerd zijn en dus korter zijn bij denaturatie, wat leidt tot bijbanden aangezien 

gelelektroforese fragmenten scheidt op basis van grootte. Het gebruik van 0,4 µl taq 

vertoont geen bijbanden meer. 

 

De temperatuur van het gebruikte PCR-programma is voldoende hoog voor de vereiste 

werking van het enzym, namelijk 95 °C, dus moet de oorzaak ergens anders gezocht 

worden. In het algemeen zijn DNA-extracties op sedimentstalen moeilijker door 

aanwezigheid van storende componenten zoals humuszuren, proteïnen... Daarom vraagt 

de DNA-extractie meer stappen dan andere extracties. Met de kit PowerSoil® DNA 

Isolation kit (MoBio, Californië) wordt DNA geëxtraheerd, het protocol omvat een aantal 

stappen om alle inhibitoren te verwijderen. Inhibitoren kunnen afkomstig zijn van het 

sedimentstaal zelf. Zo dienen magnesium ionen als cofactor voor het enzym tijdens een 

PCR-reactie. Echter, bij een overmaat aan magnesium, mogelijk door aanwezigheid in 

het sedimentstaal1 en toegevoegd in de PCR-mix, heeft het een inhiberende werking. Er  

kunnen ook bepaalde componenten aanwezig in het sedimentstaal zelf, interfereren met 

binding Mg2+ als enzym waardoor de PCR-reactie wordt geïnhibeerd.[34] 

 

Inhibitoren kunnen ook gebruikte reagentia zijn die in contact komen met het 

sedimentstaal tijdens de DNA extractie. Dit omvat stoffen zoals NaCl en andere zouten, 

ionische detergenten, ethanol en isopropanol. Daarom wordt de gebruikte spinfilter nog 

gewassen, zodat humuszuren, contaminanten en zouten verwijderd worden terwijl het 

DNA gebonden blijft. 

 

De hypothese bestaat dat het gebruik van Bovine Serum Albumine (= BSA) in een PCR-

mix tot 2 positieve effecten kan leiden. Enerzijds kan een BSA-Taq-polymerase complex 

gevormd worden, wat thermostabieler is dan het individuele Taq-polymerase en bijgevolg 

het amplificatierendement ten goede komt. Anderzijds is BSA een polyvalent bioligand, 

die mogelijk een ligand vormt met impuriteiten, wat ook de polymeraseactiviteit ten 

goede komt (Nagai et al., 1998). Het gebruik van BSA als PCR-enhancer bij DGGE werd 

reeds gerapporteerd (Maloy et al., 2009; Vissers et al., 2009). Dit werd in het kader van 

deze thesis niet getest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 Oorsprong Mg in sediment: het zoutgehalte in de Noordzee schommelt tussen 34 en 35 

promille, waarvan zouten zoals MgCl2 (24 promille), MgBr2 (0,8promille) samen het 

grootste aandeel hebben 
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4.2 Sediment eigenschappen 

Tabel 4-1 toont voor alle sedimentstalen (geordend per locatie) de informatie over de 

korrelgrootte, het % totaal organisch koolstof en het % carbonaatgehalte. Uit het % 

<63µm kan afgeleid worden hoeveel zeer fijn slib aanwezig (korrelgrootte kleiner dan 63 

µm) is in de sedimentstalen. Slib bevat algemeen een hogere hoeveelheid organisch 

koolstof en is vatbaar voor contaminatie door bv PCB’s of PAK’s. De zandbanken offshore 

hebben algemeen zand met een grovere korrelgrootte, terwijl de kustgebieden en de 

baggerloswallen veel meer slib bevatten. 

Tabel 4-1: Sediment eigenschappen 

 locatie %1000-

1600 µm 

% <63 

µm 

Mediaan 

(zonder 

gezeefde 

fractie) 

µm 

% TOC %CaCO3 

Kwintebank 

 KBN 03 4,60 0 439,388 0,09 24,12 

 KBN 14 0,38 0 446,76 0,06 24,88 

 KBNR 03 2,16 0 366,26 0,03 23,93 

 KBZ10 0 0 374,709 0,07 11,61 

 KBZR03 0 0 265,648 0,10 7,23 

 KBZ08 0 0 232,019 0,10 11,86 

 ZG 09 0,20 0 343,576 0,13 24,06 

 ZG 04 0 0 341,869 0,15 13,12 

 ZG 01 0,32 0 383,559 0,10 17,25 

Buiten Ratel 

 BRN11 1,43 0,00 302,089 0,08 18,60 

 BRNR04 0,00 0,00 263,496 0,04 9,38 

 BRN18 0,00 0,00 276,132 0,08 11,64 

 BRN22 2,57 0,00 475,472 0,08 25,41 

 BRC08 0,00 0,00 274,252 0,08 15,11 

 BRZR07 6,02 0,00 320,873 0,07 31,43 

 BRC10 0,00 0,00 250,95 0,08 9,38 

zone-3a-sierra Ventana 

 Z3A01 0,00 0,00 296,369 0,02 5,90 

 Z3A04 0,00 0,00 290,544 0,06 11,34 

 Z3A03 0,00 0,00 260,085 0,07 10,74 

Hinderbanken 

 H168 0,00 0,00 371,385 0,03 6,14 

 H181 0,00 0,00 326,922 0,03 21,58 

 H185 0,00 0,00 323,061 0,05 9,73 

 H183 0,00 0,00 306,298 0,07 6,62 

Bligh bank 

 BB5 0,00 0,00 361,67 0,02 4,00 

 BB8 0,00 0,00 322,676 0,01 6,72 

 435 0,00 0,00 445,189 0,01 5,27 
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<63 µm= fijnste slib 

1000-1600 µm= grof zand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thorntonbank 

 TB15 0,00 0,00 356,115 0,03 6,57 

 TB12 0,00 0,00 344,549 0,05 8,51 

 TB39 0,00 0,00 399,305 0,01 4,55 

 TB41 0,00 0,00 363,463 0,04 10,57 

Nieuwpoort  

Loswal LNP01 0,00 3,54 204,968 0,41 18,67 

loswal LNP11 0,69 5,63 222,851 0,37 / 

Westdiep 120 0,00 3,84 221,996 0,22 18,16 

Oostende 

Br. & W LO0 O1 0,00 0,00 316,877 0,10 10,95 

Br. & W LOO 12 0,00 0,00 231,832 0,03 7,04 

Wenduinebank 140 1,05 0,00 240,643 0,10 / 

Zeebrugge 

Br. & W. S1 LS1 01 0,00 7,56 306,779 0,14 16,58 

Br. & W. S1 LS1 20 0,00 5,53 173,222 0,37 14,75 

Gootebank 340 0,00 0,00 308,683 0,00 9,04 

Br. & W. S2 LS206 0,00 0,00 200,999 0,00 7,57 

Br. & W. S2 LS210 0,00 0,49 289,807 0,06 6,63 

vlakte van de 

Raan3 B041 0,00 0,00 197,768 
0,07 / 

Br. & W. 

Zeebrugge 

Oost LZO 01 0,00 31,17 128,133 

1,10 23,09 

Br. & W. 

Zeebrugge 

Oost LZO 11 0,00 0,00 209,279 

0,15 10,92 

ZVL referentie ZVL 0,00 82,87 25,726 1,14 29,53 
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4.3 DGGE profielen van zandextractie zones 

4.3.1 Buiten Ratel & zone-3a-Sierra Ventana 

4.3.1.1 DGGE-gel 

Uit deze zone werden zeven sedimentstalen genomen. De foto met het resultaat van de 

DGGE-analyse “Buiten Ratel” en zone-3a-Sierra Ventana is weergegeven in figuur 4-2, de 

locatie op het BDNZ in figuur 4-3. De Buiten Ratel maakt deel uit van controle zone twee, 

waar het meeste zand wordt ontgonnen. Opvallend zijn de vele bacteriële 

gemeenschappen wat waargenomen kan worden door de enorm vele bandjes op de gel 

(=verschillende bacteriële groepen). Deze sedimenten bevatten dus een zeer hoge 

bacteriële diversiteit.  

 

Op de foto van de DGGE-gel kan gezien worden dat de microbiële gemeenschapen 

verschillend zijn tussen het gebied Buitenratel Noord en het gebied Buitenratel Centraal 

& Zuid. De sedimenten uit de Buitenratel Noord vertonen een hogere bacteriële 

biodiversiteit (gebaseerd op het aantal bacteriële groepen) dan Buiten Ratel-Centraal en 

Zuid. Na sluiting in 2008 van de noordelijke depressie op de Kwintebank is het centraal 

deel van de Buiten Ratel uitgegroeid tot het meest ontgonnen zandgebied op BDNZ, wat 

de verschillen in biodiversiteit zou kunnen verklaren. In het zuiden van Buiten Ratel is 

zandextractie lager. 

 

 
Figuur 4-2: DGGE-patroon sedimentstalen Buiten Ratel 

en zone-3a-Sierra Ventana 

 

 

 

 

 
Figuur 4-3: locaties Buiten Ratel en zone-3a-

Sierra Ventana 

De verwerking van de DGGE-patronen gebeurde met behulp van de BioNumerics 

software versie 5.10 (Applied Maths, Kortrijk, België). Voor het gebruik in monitoring is 

een objectieve, herhaalbare methode vereist en voor deze reden wordt verkozen met 

curved based methodes te werken ipv band based waarbij de evaluator zelf de bandjes 

moet aanvinken. Met behulp van twee verschillende ‘curved based’ methodes (Pearson 
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en Cosine) werd de correlatie tussen diverse DGGE-patronen bepaald, gebaseerd op de 

positie en de densiteit van de banden op de DGGE-profielen. Als test werd ook met de 

Jaccard methode(een ‘band based’ optie) een clustering opgemaakt. Algemeen wordt de 

Pearson methode naar voor geschoven als beste optie voor monitoring. [35] 

4.3.1.2 Clusteringanalyse Buiten Ratel 

Figuur 4-4 toont de clustering van alle sediment stalen op de DGGE-gel met de methodes 

Pearson, Cosine en Jaccard. Zoals te zien is op deze figuur is de clustering van de 

volledige DGGE-gel niet hetzelfde met de drie methodes. Daarnaast is de verkregen 

clustering eerder verwarrend wanneer rekening gehouden wordt met de locaties  

(figuur 4-3), de sediment eigenschappen (tabel 4-1) en de aggregaat extractie impact. 

Vermoedelijk zijn er veel te veel bandjes met allemaal verschillende intensiteiten per 

laan, waardoor het clusteren bemoeilijkt wordt. Het is de bedoeling om de verschillende 

zones afzonderlijk te evalueren, daarvoor worden de DGGE-gel lanen opgesplitst per 

zandextractiezone (of verder per baggerloswal) om interpretatie mogelijk te maken. 

 

 

 

Figuur 4-4: clusteringanalyse Buiten ratel & Sierra Ventana (bovenaan: Pearson; 
midden: Cosine; onderaan: Jaccard) 
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4.3.1.3 Clusteringanalyse Buiten Ratel-Noord 

In figuur 4-5 wordt de clustering van de sedimentstalen Buiten Ratel Noord 

weergegeven. De referentie BRNR04 ligt buiten de zandontginning zone, en is het verst 

verwijderd van de kust. Toch clustert de BRNR04 samen met de BRN18 binnen het 

voormalige impactgebied. Het is wel zo dat de sedimenteigenschappen (korrelgrootte en 

% CaCO3 ) van deze 2 sedimentstalen gelijkaardig zijn. De tweede referentie BRN22 die 

in het ontginningsgebied gelegen is, clustert duidelijk apart en heeft een iets grotere 

korrelgrootte, en een hoger gehalte CaCO3 tegenover andere BRN’s. Ook visueel op basis 

van de DGGE-gel (zie figuur 4-2) kan een verschil waargenomen worden tussen de 

microbiële gemeenschap op BRN22 en de andere buitenratel stalen. Significante 

verschillen tussen de bacteriële profielen van Buiten Ratel Noord werden hier niet 

opgemerkt. BRN22 vertoont een iets hogere biodiversiteit dan de andere stalen, 

waarschijnlijk door de variatie in sedimenttype. 

 

 

Figuur 4-5: clusteringanalyse Buiten Ratel-Noord (Pearson) 

4.3.1.4 Clusteringanalyse Buiten Ratel-zuid & centraal 

Figuur 4-6 toont dat de belangrijke impactzones BRC08 en BRC10 duidelijk samen 

clusteren. De referentie BRZR07 clustert apart. De referentie heeft een grotere 

korrelgrootte en een veel hogere CaCO3 waarde. De zeer intensieve zandontginning in 

Buiten Ratel Centraal heeft geleid tot sedimentverandering: enerzijds een vergroving en 

anderzijds een verfijning. Deze twee bodemtypes herbergen elk een eigen fauna, maar 

doordat ze hier samen voorkomen leidt dit tot een hogere lokale diversiteit en 

soortensamenstelling[36]. Dit lijkt ook het geval te zijn voor de bacteriële biodiversiteit 

op het centrale deel van de Buiten Ratel. Voor de zone Buiten Ratel Centraal & -Zuid is er 

dus duidelijk een verschil tussen impact sites en referentie site wat een indicatie geeft 

dat intensieve zandwinning een invloed kan hebben op de bacteriële 

soortensamenstelling.  

 

 

Figuur 4-6: clusteringanalyse Buiten Ratel-Centraal & Zuid (Pearson) 
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4.3.1.5 Clusteringanalyse zone-3a-Sierra Ventana 

Op de foto van de DGGE gel (figuur 4-2) zijn visueel 3 gelijkaardige bacteriële profielen 

te zien en kan er geen onderscheid gemaakt worden. Figuur 4-7 toont dat de stalen 

Z3A04 en Z3A01 met een gelijkaardig % TOC en % CaCO3 samen clusteren. Z3A03 met 

een lager % TOC en CaCO3 clustert apart. Vermoedelijk speelt niet alleen het 

sedimenttype hier een rol, maar ook de aanwezigheid van een luchtbel die als ‘bandje’ 

gezien kan worden bij een curved-based methode. Dus, de sedimenten van Sierra 

Ventana vertonen een bijna identiek bacterieel profiel. 

 

Figuur 4-7: clusteringanalyse zone-3a-Sierra Ventana (Pearson) 

4.3.2 Kwintebank  

4.3.2.1 DGGE-gel 

Uit deze zone werden negen sedimentstalen genomen. Opnieuw is er een enorm hoge 

bacteriële biodiversiteit zichtbaar (figuur 4-8). Er is ook een zeer duidelijk verschil in het 

bacterieel profiel zichtbaar tussen Kwintebank-Noord en -Zuid/Centraal. Er is ook een 

duidelijk verschil in intensiteit van zandwinning op beide gebieden. Bij de verwerking van 

de DGGE-patronen worden de stalen opgesplitst. De foto met het resultaat van de DGGE-

analyse “Kwintebank” is weergegeven in figuur 4-8, de locatie in figuur 4-9. 

 
Figuur 4-8:DGGE patroon sedimentstalen 

Kwintebank 

 

 

 
Figuur 4-9: locatie Kwintebank 
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4.3.2.2 Clusteringanalyse Kwintebank-Noord 

De drie Kwintebank-Noord stalen met een visueel gelijkaardig profiel worden in figuur 4-

10 geclusterd. Maar deze clustering toont wel een verschil tussen KBN03 en de andere 

twee locaties (referentie KBNR03, en KBN14). Het noordelijk gedeelte van de Kwintebank 

werd in 2010 gesloten voor zandontginning. Er wordt hier dan ook geen recente grote 

impact van zandontginning verwacht, maar het sedimenttype kan wel nog altijd de 

aanwezige biodiversiteit beïnvloeden. Voor deze 3 locaties werd geen verschil in 

sediment type waargenomen, maar wel een klein verschil in bacteriële biodiversiteit op 

KBN03. 

 

 

Figuur 4-10: clusteringanalyse Kwintebank-Noord (Pearson) 

4.3.2.3 Clusteringanalyse Kwintebank-Noord & Centrale Depressie 

Op visueel vlak is het duidelijk dat er overeenkomst is tussen deze 3 stalen en de stalen 

van Kwintebank-Zuid (DGGE-gel figuur 4-8), maar locatie ZG 01 heeft een soort tussen 

profiel tussen de zone Kwintebank-Noord en Kwintebank-Zuid. Locatie ZG 01 ligt dan ook 

eerder in het noorden van deze bank. De Kwintebank die deel uitmaakt van 

zandextractiezone twee, ondervond al 30 jaar intensieve ontginning (dit gebied was 

dichtst bij een haven gelegen). Vervolgens werd in 2003 het centraal gedeelte, en in 

2010 de noordelijke depressie op de Kwintebank gesloten. Sindsdien hersteld deze 

zandbank niet op natuurlijke wijze waardoor deze zones gesloten blijven voor ontginning 

[7]. Figuur 4-11, toont dat de twee sedimentstalen uit de Centrale Depressie samen 

clusteren en wat verschillend zijn van ZG 01, noordelijker gelegen. Hun korrelgroottes 

zijn kleiner dan locatie ZG01. Ook hier wordt aangetoond dat het sediment type een 

belangrijke factor vormt voor de soortensamenstelling van bacteriële groepen. 

 

 

Figuur 4-11: DGGE-patroon Kwintebank-Centraal & Noord (Pearson) 

4.3.2.4 Clusteringanalyse Kwintebank-Zuid 

Figuur 4-12, toont dat de sedimentstalen KBZ08 en KBZR03 die het dichtst bij de kust 

liggen samen clusteren, hoewel KBZR03 wel redelijk verwijderd is van KBZ08 en KBZ10. 

KBZ08 en KBZ10 liggen in de zone die in 2008 werd gesloten voor intensieve 

zandontginning. Aangezien referentie KBZR03 samen clustert met KBZ08 betekent dit 

dat de vroegere zandontginning nu geen impact meer heeft op de bacteriële biodiversiteit 

in dit gebied. Hoewel KBZ10 hier afzonderlijk geclusterd wordt, kan er visueel geen 

duidelijk verschil waargenomen worden op basis van de bandjes. De korrelgroottes bij 

Kwintebank-Zuid zijn echter iets kleiner dan bij Kwintebank-Noord, wat mede kan 

verklaren waarom de bacteriële profielen verschillend zijn. 
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Figuur 4-12: DGGE-patroon Kwintebank-Zuid (Pearson) 

4.3.3 Hinderbanken en Bligh Bank 

4.3.3.1 DGGE gel 

Er werden vier sedimentstalen uit de Hinderbanken genomen en drie uit de Bligh Bank. 

Het resultaat van de DGGE-analyse op de stalen van Hinderbanken en Bligh bank is 

weergegeven in onderstaande figuur 4-13, de locatie in figuur 4-14. Wat evenwel opvalt 

is dat H181 en H185 een minder duidelijk/helder profiel hebben dan de twee andere 

stalen afkomstig van de Hinderbank, wat mogelijks de clustering kan beïnvloeden. De 

twee sedimentstalen BB5 en BB8 vertonen een hogere en verschillende bacteriële 

biodiversiteit in vergelijking tot locatie 435. Locatie 830 werd niet genomen wegens het 

slechte weer. 

 
Figuur 4-13: DGGE-patroon sedimentstalen 
Hinderbanken & Bligh Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-14: Locatie Hinderbanken en Bligh Bank 
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4.3.3.2 Clusteringanalyse Hinderbanken 

De grootste impact op de Hinderbanken zou zich situeren ter hoogte van de locaties 

H183 en H185. Maar figuur 4-14 toont dat sedimentstaal H168, verst gelegen van de 

kust, samen clustert met H183 genomen in een impactzone (figuur 4-15). Sedimentstaal 

H185 die onder H183 gelegen is, clustert op zich samen met H168 en H183. Visueel is er 

weinig verschil tussen de vier sedimentstalen, maar H181 met het minst duidelijk profiel 

clustert alleen. Opvallend is dat dit staal een CaCO3 gehalte van 21,58 % bevat, wat 

meer dan dubbel zo hoog is dan de andere 3 stalen. Aangezien H168 en H183 de 

duidelijkste profielen vertonen, zou dit ook een mogelijke reden kunnen zijn voor het 

samen clusteren. H181 bevat dus een veel hoger carbonaatgehalte en heeft ook het 

minst duidelijke profiel, wat eventueel de afzonderlijke clustering kan verklaren. Een 

variatie in bacteriële gemeenschappen wordt dus niet waargenomen op de sedimenten 

van de Hinderbanken. 

 

 

Figuur 4-15: clusteringanalyse Hinderbanken (Pearson) 

4.3.3.3 Clusteringanalyse Blighbank 

Op de DGGE-gel (figuur 4-13) is visueel heel duidelijk te zien dat de gemeenschappen op 

de twee Bligh Bank stalen samen horen. Sedimentstaal 435 als referentie, ligt naast de 

zandbank, de andere 2 sedimentstalen liggen erop. Figuur 4-16 toont aan dat 

sedimentstaal 435 met een grotere korrelgrootte afzonderlijk clustert, dit komt ook 

overeen met wat visueel op de gel te zien is. Ook hier is het duidelijk dat het sediment 

type een zeer grote invloed heeft op de aanwezige bacteriële soorten. 

 

 

Figuur 4-16: clusteringanalyse Bligh Bank (Pearson) 

4.3.4 Thorntonbank 

Figuur 4-17 toont de foto met het resultaat van de DGGE-analyse “Thorntonbank”, de 

locatie van de vier sedimentstalen wordt weergegeven in figuur 4-18. Duidelijke banden 

worden enkel gevonden in het bovenste deel van de DGGE. De enorm hoge densiteit aan 

banden in het onderste deel van de gel zou kunnen verklaard worden door een enorm 

hoge bacteriële diversiteit van bacteriën die amper verschillen van sequentie. Het 

patroon toont dat er visueel weinig onderscheid te maken is tussen deze vier stalen. 
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Figuur 4-17: DGGE-patroon 

sedimentstalen Thorntonbank 

 
Figuur 4-18: locatie Thorntonbank 

 

4.3.4.1 Clusteringanalyse Thorntonbank 

In de clusteringanalyse vormt TB39 met een iets grotere korrelgrootte een apart 

bacterieel profiel (figuur 4-19). Dit kan verklaard worden door de grote impact van 

aggregaat extractie op deze locatie. Er werd hier meest zand weggehaald. Dit staal heeft 

bovendien het laagste percentage CaCO3 en TOC en er kan dus gesteld worden dat het 

sedimenttype duidelijk afwijkt van de andere punten. Daarnaast wordt TB15, een 

medium impactgebied en TB41 dat grensgebied vormt met TB39 samen geclusterd. TB12 

als referentie met kleinste korrelgrootte clustert samen met TB15 en TB41. Hoewel er 

visueel geen verschil was op de DGGE-gel, blijkt uit de clustering dat er wel degelijk een 

verschil is tussen impact locatie TB39 en de rest. De intensiteit van zandwinning 

beïnvloedt hier de korrelgrootte van het sediment (en andere sediment parameters) 

waardoor de bacteriële soortensamenstelling beïnvloed kan worden. 

 

Figuur 4-19: clusteringanalyse Thorntonbank 
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4.4 DGGE analyse van baggerloswallen 

4.4.1 Loswal Nieuwpoort & Oostende 

4.4.1.1 DGGE-gel 

De foto met het resultaat van de DGGE-analyse “Loswal Nieuwpoort & Oostende”, is 

weergegeven in figuur 4-20, de locatie op het BDNZ in figuur 4-21.  Bij de 

zandextractiezones vertoonden bovenstaande DGGE-gels, een hoge bacteriële 

biodiversiteit, bij de baggerloswallen is het niet anders. Visueel is een onderscheid op 

figuur 4-20 tussen deze stalen moeilijk zichtbaar. De wenduinebank (140), vertoonde 

geen bacterieel profiel. Deze gel werd daarom nog eens herhaald, maar opnieuw 

vertoonde locatie 140 geen resultaat, waardoor deze locatie niet gebruikt kan worden 

voor clusteringsanalyse. Het Wenduinebank staal (140) werd ter controle nog eens op 

een 1,2 % agarosegel gelopen. Er is een smeer te zien op figuur 6-1 in bijlage, dit zou 

erop kunnen wijzen dat het DNA gedegradeerd is. De DNA-degradatie is mogelijk 

veroorzaakt door een te lang droogproces tijdens de ethanolprecipitatie. 

 

 
Figuur 4-20: DGGE patroon sedimentstalen 
Loswal Nieuwpoort & Oostende 

 

 

 

 
Figuur 4-21: locatie Loswal Nieuwpoort & 

Oostende 

 

4.4.1.2 Clusteringanalyse Loswal Nieuwpoort & Westdiep 

Uit figuur 4-22 blijkt dat LNP01 en LNP11, de twee impactzones waar havenslib wordt 

gestort samen clusteren. LNP01 ligt op de zijkant van loswal Nieuwpoort, LNP11 ligt er 

midden in (figuur 4-21). De referentie 120, dichter gelegen bij de Nieuwpoortse haven 

clustert apart. Sediment van locatie 120 bevat ook iets minder TOC, maar voor de rest 

zijn de sediment eigenschappen vergelijkbaar. Deze clustering betekent dat het storten 

van havenslib vermoedelijk voor een lichte verandering in de bacteriële samenleving 

zorgt, maar dit valt te nuanceren aangezien deze loswal niet veel gebruikt wordt. 
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Tenslotte zijn er visueel geen grote verschillen waar te nemen tussen de verschillende 

bandjes (bacteriële groepen) van deze drie sedimenten. 

 

 

Figuur 4-22: clusteringanalyse Loswal Nieuwpoort en Westdiep (Pearson) 

4.4.1.3 Clusteringanalyse Loswal Br. & W. Oostende 

De stalen afkomstig van Loswal Br. & W. Oostende kunnen niet worden geclusterd met 

referentie 140 (Wenduinebank). Aangezien de referentie 140 geen bacterieel profiel 

vertoont, werd beslist om de 120 (referentie aan Nieuwpoort) mee te nemen met loswal 

Br. & W. Oostende. De figuur 4-23 toont dat de sedimentstalen LOO1 & LOO12 samen 

clusteren. Dit is te verwachten aangezien locatie 120 ver van loswal Oostende ligt en er 

waarschijnlijk ook verschillen in saliniteit van het zeewater zijn. Referentie 120 heeft 

daarnaast ook een sediment met hogere % TOC en CaCO3 dan de LOO-locaties. Het is 

dus te verwachten dat dit sediment een licht verschillend bacterieel profiel zal vertonen 

met de sedimenten van de loswal Oostende. Het is wel opvallend dat locatie 120 

ongeveer evenveel verschilt van Loswal Oostende als Loswal Nieuwpoort. Deze loswallen 

hebben tenslotte een verschillende stortingsintensiteit, waarbij Loswal Oostende veel 

meer gebruikt wordt. 

 

 

Figuur 4-23: clusteringanalyse loswal Br & W. Oostende en Westdiep (Pearson) 

4.4.2 Loswallen Zeebrugge 

4.4.2.1 DGGE-gel 

Figuur 4-24 toont de DGGE-gel van de loswallen ter hoogte van Zeebrugge, de locatie 

van de sedimentstalen op BDNZ wordt weergegeven in figuur 4-25. De stalen zijn visueel 

duidelijk op te splitsen in loswal 1 (LS1) die minder bandjes vertoont dan loswal 2 (LS2) 

en Loswal Zeebrugge Oost (LZO). LZO (en referentie ZVL) bevatten zeer duidelijk zwart, 

fijn slib (zie figuur 4-26), wat voor LS1 veel minder het geval is. Er kan verondersteld 

worden dat het fijne zwarte slib voor extra bacteriële groepen kan zorgen, wat de 

biodiversiteit kan verhogen op locaties zoals LZO en ZVL. 
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Figuur 4-24: DGGE-patroon loswallen 

 

 

 

 

 
Figuur 4-25: locatie 

 

Figuur 4-26 geeft de verschillende sedimenten gebruikt voor de DGGE-gel weer als 

aanvullende informatie bij de interpretatie. 

 

 

Figuur 4-26: sediment stalen (Loswallen S1, S2 & Zeebrugge Oost) 
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4.4.2.2 Clusteringanalyse Loswal Br. & W. S1 

Hoewel de referentielocatie 340 (Gootebank) verder in zee ligt, en veel minder slib bevat 

en een waarde van 0 % TOC oplevert, en dus zeer verschillend is van de loswal-locaties, 

clustert de referentie in eerste instantie toch samen met LS1 01 die helemaal in het 

midden van de loswal ligt (figuur 4-27). Het is wel zo dat LS1 20 enkele opvallende 

bandjes vertoont in het DGGE-profiel ten opzichte van de andere 2 locaties en dit kan de 

drijvende kracht zijn voor de clustering. Een mogelijke verklaring voor het verschil in 

bacteriële diversiteit op LS1 20 is het feit dat het sediment een veel kleinere 

korrelgrootte heeft en veel meer slib bevat in vergelijking met de andere locaties, wat  

ook blijkt uit de foto’s van deze bemonsterde sedimenten figuur 4-26. De impact van het 

dumpen van baggerspecie is dus het duidelijkst op LS1.20, zowel qua 

sedimenteigenschappen als qua bacterieel profiel. 

 

 

Figuur 4-27: clusteringanalyse Loswal S1 en Gootebank (Pearson) 

4.4.2.3 Clusteringanalyse Br. & W. S2 

Figuur 4-28 toont dat onderstaande 3 sedimenten een vergelijkbaar profiel hebben, ook 

visueel kon er op de DGGE geen onderscheid gemaakt worden tussen deze locaties. Het 

gehalte TOC, CaCO3 en de korrelgrootte liggen allemaal in één lijn. De referentie B041 

clustert samen met LS2.10. Uit figuur 4-26, zien deze stalen er zandiger uit dan LS2 06. 

LS2.06 clustert apart, dit betekent vermoedelijk dat baggerstorten op deze zone geen 

impact heeft op de bacteriële gemeenschappen. Ook kan het baggerslib zo wijdverspreid 

zijn in deze zone, zodat er geen verschillen in bacteriële groepen waargenomen kan 

worden. 

 

 

Figuur 4-28: clusteringanalyse loswal S2 en Vlakte van de Raan3 (Pearson) 

4.4.2.4 Clusteringanalyse Br. & W Zeebrugge Oost 

De sedimentstalen van ZVL, gelegen buiten de baggerloswal (figuur 4-25), & LZ0 01 

clusteren samen (figuur 4-29). Op basis van de DGGE-profielen kunnen er visuele 

verschillen waargenomen worden tussen alle drie de locaties, maar het meest overlap 

kan gevonden worden tussen ZVL en LZO 01. Beide sedimenten worden gekenmerkt 

door een zeer hoog % TOC en slibgehalte en zeer kleine gemiddelde korrelgrootte. Het 

sediment van LZO 11 bevat geen slibfractie <63µm en bevat daarnaast veel minder TOC. 

Het is duidelijk dat ook hier (zie ook LS1) niet de grootste hoeveelheid slib in het 

centrum van de baggerloswal gevonden wordt, maar eerder naar de rand toe. Het 

gedumpte fijne slib is immers afhankelijk van stroming en dergelijke vooraleer het 

sedimenteert, en daarnaast wordt er zeker niet altijd in het centrum van de baggerloswal 

gestort.  
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Figuur 4-29: clusteringanalyse Br. & W Zeebrugge Oost 

 

4.5 Bruikbaarheid van bacteriële DGGE profielen voor impact 

monitoring op BDNZ 

In 2014 werd een DGGE-fingerprinting methode ontwikkeld en geoptimaliseerd waarbij 

op basis van een DGGE-profiel de verschillende bacteriële gemeenschappen op 

verschillende sedimenten (voorjaar 2014) werden geëvalueerd. Binnen het kader van dit 

eindwerk werd deze methode toegepast op 45 sedimentstalen, genomen in het najaar 

van 2014. Een eerste belangrijke observatie is dat de bacteriële biodiversiteit opmerkelijk 

hoger is in het najaar in vergelijking met het voorjaar. Dit zorgt bijgevolg voor vele extra 

bandjes op de DGGE-gel die visuele interpretatie en clustering kunnen bemoeilijken.  

 

De resultaten binnen dit eindwerk geven een indicatie dat sediment eigenschappen een 

drijvende kracht vormen voor de aanwezigheid van specifieke bacteriële soorten. 

Intensieve zandwinning kan een invloed hebben op het sedimenttype, bv op basis van 

korrelgrootte, wat dan weer een direct effect kan hebben op de bacteriële 

soortensamenstelling. Ook zorgt de aanwezigheid van zeer fijn baggerslib voor de 

introductie van nieuwe bacteriële groepen zodat de biodiversiteit beïnvloed kan worden.  

 

De voorgestelde methode bewijst hier zeker zijn nut, maar zou in de toekomst nog 

verder verfijnd moeten worden. Een mogelijkheid is een onderdeel van de huidige DGGE-

gel te selecteren door het DGGE protocol te wijzigen. Dit deel van de DGGE-gel zou dan 

uitvergroot worden en duidelijkere banden geven. Het zou ook interessant zijn met 

specifieke bacteriële groepen te werken, die zelfs gebruikt kunnen worden als indicator 

voor een specifieke locatie of antropogene impact. Hiervoor kan er gewerkt worden met 

soortspecifieke primers. 

 

Ook een metagenomics aanpak waarbij de bacteriële groepen allemaal gesequeneerd 

worden op basis van V3-V4 regio van het 16S rRNA gen biedt hier een schat van 

informatie. metagenomics gebruikt Next Generation Sequencing (NGS) en laat toe om in 

één enkele analyse de aanwezigheid van duizenden micro-organismen tegelijkertijd te 

identificeren. Op die manieren kunnen milieu specifieke bacteriële groepen geselecteerd 

worden voor verder onderzoek. Op basis van de resultaten uit deze thesis wordt 

aangeraden een aangepaste PCR-DGGE-methode in parallel met metagenomics uit te 

voeren om zo alle nodige informatie te verzamelen voor toekomstige monitoring op basis 

van bacteriële gemeenschappen. 
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5 Besluit 

Op basis van de PCR-DGGE-methode wordt een enorm hoge bacteriële biodiversiteit 

waargenomen op sedimenten van het najaar in vergelijking met het voorjaar. Er zijn veel 

bacteriële groepen waar te nemen op sedimenten zowel uit de zandextractiezones als uit 

de baggerloswallen. De resultaten binnen dit eindwerk geven een indicatie dat sediment 

eigenschappen een drijvende kracht vormen voor de aanwezigheid van specifieke 

bacteriële soorten. 

 

Voor de zandextractiezones op de Buiten Ratel Zuid/Centraal en de Thorntonbank blijkt 

dat zandwinning een invloed kan hebben op de sedimenteigenschappen en vervolgens 

ook de bacteriële soortensamenstelling op deze sedimenten kan beïnvloeden. Ook zorgt 

de aanwezigheid van zeer fijn slib voor wijzigingen in de bacteriële biodiversiteit op 

bepaalde plaatsen. Voor baggerloswallen LZO en LS1 wordt de grootste hoeveelheid slib 

niet in het centrum van de loswal, maar eerder op de rand van de loswal aangetroffen, 

wat direct een impact heeft op de aanwezige bacteriën. Op basis van de resultaten uit 

deze thesis wordt aangeraden een PCR-DGGE-methode in parallel met een 

metagenomics aanpak uit te voeren op alle sedimenten op en rond zones met 

antropogene activiteiten. Op die manier is het mogelijk om alle nodige informatie te 

verzamelen voor toekomstige monitoring op basis van bacteriële gemeenschappen. 
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6 Bijlagen: 

Bijlage 1 – Protocol Powersoil® DNA Isolation kit (firma: Mo Bio) 
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Bijlage 2 – protocol E.Z.N.A. Gel Extraction kit 
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Bijlage 3 - Protocol MSB® Spin PCRapace kit (firma: Stratec Molecular) 
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Bijlage 4 – ethanolprecipitatie 
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Bijlage 6 -Wenduinebank op agarosegel 

 

 

Figuur 6-1: Wenduinebank op agarosegel 

 


