
Botanisch spoor als 

ondersteunend bewijs
Een esdoornblad in de auto van de verdachte, grond 

onder zijn schoenzolen en kiezelwieren op kleding in de 

wasmand bevatten mogelijk belangrijke aanwijzingen. 

Dergelijke niet-humane biologische sporen spelen dan 

ook een rol bij de reconstructie van een delict. Vooral 

door recente ontwikkelingen in DNA-technologie.
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■ Biologische sporen

“Met DNA kunnen we eenvoudig aantonen of resten van plantjes afkomstig zijn van hennep.”
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botanische sporen oftewel plantenresten, bijvoorbeeld blaadjes, 
sprietjes en takjes die worden aangetroffen in stukken van over-
tuiging. Daaronder valt eveneens hennep, maar ook resten van 
voedsel, bijvoorbeeld in de maag van slachtoffers. Als tweede 
is er grondonderzoek, dat zich vooral richt op bodem materiaal 
met micro-organismen en stuifmeelsporen die kunnen duiden 
op een bepaalde locatie. Het derde onderzoeksgebied zijn de 
diatomeeën of kiezelwieren, ééncellige algen, uit opper-
vlaktewater. Die komen vaak voor op kleding die in het water 
is geweest, bijvoorbeeld van het slachtoffer en/of van de dader. 
Vierde is onderzoek aan dieren, dat zich vooral richt op door 
de Flora- en Faunawet beschermde diersoorten, zoals de eer-
der genoemde roofvogels. 

Bioterrorisme
Het vijfde onderzoeksgebied is bioterrorisme. Kuiper maakt 
binnen het NFI deel uit van een groep deskundigen die zich 
buigt over forensisch onderzoek rond chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire terroristische aanslagen. “Het biolo-
gische deel daarvan valt precies in ons gebied. Onderzoek aan 
een biologisch wapen als anthrax volgt min of meer dezelfde 
strategie als het onderzoek aan andere niet-humane biologische 
sporen. Naast anthrax kun je ook denken aan botulisme 
(botuline toxine), tularemie, pest, brucellose en ebola. Wij 
inventariseren vooral wat voor biologische wapens er zijn en 
welke technologieën wij hebben - of nog moeten ontwikke-
len - om die wapens te onderzoeken. Én wat we er dan mee 
kunnen, mochten ze ooit gebruikt worden.” 

Ondersteunend bewijs
Meestal, vooral bij zeden- en geweldsdelicten, dienen niet-
humane biologische sporen als ondersteunend bewijs, naast de 
overige bewijsmiddelen. “Stel, je treft in de auto van een ver-
dachte een blaadje aan van een boom waarvoor DNA-techniek 
beschikbaar is, bijvoorbeeld een berk. Dat blaadje kun je met 
een bepaalde mate van waarschijnlijkheid linken aan de 
moeder boom, want het heeft hetzelfde DNA-profiel. Als die 
moederboom op de plaats delict staat, wordt dat blaadje heel 

Dankzij aangepaste technieken kan tegenwoordig 
een groot aantal niet-humane biologische sporen 
op DNA worden onderzocht. Sporen die leven of 

hebben geleefd en afkomstig zijn van organismen, maar dus 
niet van de mens. “Wij kunnen van nagenoeg alle planten, 
dieren, schimmels en bacteriën de soortnaam of familienaam 
vaststellen”, zegt Irene Kuiper, wetenschappelijk onderzoeker 
van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). “Van een aantal 
meer specifieke soorten kunnen we ook afzonderlijke indivi-
duen onderscheiden.”  Voorbeelden daarvan zijn de boom-
soorten linde, els, esdoorn en berk. Bij de dieren onder andere 
paarden en een aantal beschermde vogelsoorten, zoals havik, 
sperwer, valk en uil.

Enorme groei
Dat is een forse uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden 
ten behoeve van de forensische opsporing, naast de al langer 
bestaande technieken die vooral gebaseerd zijn op uiterlijk 
waarneembare kenmerken. Bij forensisch Nederland is de aan-
dacht voor dit soort sporen flink toegenomen. Irene Kuiper: 
“Wij zien een enorme groei van het aantal zaken waarin 
onderzoek naar niet-humane biologische sporen wordt toe-
gepast. De forensische opsporingsteams worden zich steeds 
meer bewust van de mogelijkheden.” 
Samen met vier collega’s bij het NFI houdt Kuiper zich dage-
lijks bezig met deze materie. Zij beschikken over een groot 
aantal DNA-technieken, waarmee zij de verschillende typen 
onderzoek van niet-humaan biologisch sporenmateriaal kunnen 
uitvoeren. Dat gebeurt inmiddels bij zo’n zestig zaken per jaar. 
Er wordt gebruik gemaakt van universele DNA-soortmerkers 
(stukjes DNA die variabel zijn tussen soorten, maar binnen 
dezelfde soort niet of nauwelijks variabel) en individuele mer-
kers (stukjes DNA die binnen een soort, dus tussen individu-
en van dezelfde soort, variabel zijn). Als deze niet voorhanden 
zijn op het NFI, worden ze aangevraagd bij andere onder-
zoeksinstituten, wereldwijd. Waar nodig, ontwikkelt het team 
zelf nieuwe technieken en merkers.
Er zijn vijf onderzoeksgebieden te onderscheiden. Als eerste 
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>> vooral waardevol wanneer niet bekend is waar het delict heeft 
plaatsgevonden, of waar iemand met een schep heeft gegra-
ven. Irene Kuiper: “Als je een grondmonster hebt, kun je daar 
de stuifmeelsamen stelling van vaststellen. Daar komt bijvoor-
beeld uit: er zit heel veel els in, wat den, veel grassoorten en 
enkele specifieke oever vegetaties. Daarmee kun je, in combi-
natie met de gegevens van het bodemtype, een voorspelling 
doen van het soort plek waar mogelijk is gegraven.”
Als ergens een graf, een lichaam of een voorwerp wordt 
gevonden, kan de samenstelling en het groeistadium van de 
vegetatie helpen bij het berekenen van de periode die het 
daar onaangeroerd heeft gelegen. “Je kunt een schatting maken 
aan de hand van wat er overheen of eraan is gegroeid, planten, 

belangrijk als indirect bewijs, vooral als de verdachte ontkent 
dat hij daar is geweest.”
Zo kan ook een analyse van bosgrond aantonen dat de achter-
gebleven resten op een schep ‘waarschijnlijk wel’ of ‘waar-
schijnlijk niet’ van die locatie komen. De vergelijking vindt 
plaats op basis van de stuifmeelkorrels in de grond en de grond-
resten. Volledige zekerheid is niet te geven, maar de bevindingen 
kunnen de hypothese wel duidelijk ondersteunen of tegen-
spreken. In die zin is het aanvullend bewijsmateriaal.

Vegetatiereconstructie
Een uniek pluspunt van stuifmeelonderzoek is dat daarmee 
ook een vegetatiereconstructie gemaakt kan worden. Dat is 

■ Biologische sporen

Het NFI voert jaarlijks gemiddeld 
zestig onderzoeken uit naar niet-
humane biologische sporen. De Unit 
Forensische Opsporing Techniek 
Friesland liet afgelopen jaar een dia-
tomeeënonderzoek doen in een Friese 
haven, om aan te tonen dat een ver-
dachte mogelijk met zijn kleren in het 
water had gestaan. “Wij hadden wei-
nig bewijs en dus ga je verder spit-
ten”, zegt Margaretha Fokker, senior 
medewerker Opsporing Techniek. 

Duikers bemonsterden het water zowel aan de oppervlakte als op 
de bodem. Door de vroegere Zuiderzee heeft het slib hier specifieke 
eigenschappen.
De Noordelijke Recherche Eenheid liet hennepstekken en hennep-
planten van verschillende kwekerijen onderzoeken, op overeenkom-
sten in DNA. “Wij wilden weten of we een relatie konden leggen 
tussen de leverancier van de stekken en de kwekerijen”, aldus tech-
nisch rechercheur Henk Nijzingh. “Die zouden vanuit één criminele 
organisatie bestierd worden. Als je dan op botanisch DNA-gebied 

iets kunt aantonen, is dat een meerwaarde voor het onderzoek.”
Na een - vermoedelijke - brandstichting op het terrein van een plan-
tenzaak werd een plantenspoor op de kleding van een verdachte 
onderzocht, op overeenkomsten met planten op het terrein. “Bij 
brand is technisch bewijs marginaal of helemaal niet aanwezig”, 
zegt Nijzingh. “Áls je dan iets hebt, dan grijp je die strohalm.”

Aanwijzingen

In alle drie de gevallen wezen de resultaten in de richting van de 
hypotheses. Geen harde bewijzen dus, maar wel ‘heel waardevol’ 
aldus Fokker, en voor Nijzingh ‘nuttige technische aanwijzingen’. 
“Wij kunnen daarmee verder. Een heleboel plusjes maken samen 
een hele grote plus, dat brengt je ergens.”
De onderzoeksmogelijkheden en de kans op een goed resultaat 
worden tevoren goed besproken met het FSO. Fokker: “Je kijkt wat 
er nog mogelijk is en wat dat oplevert. Wat kun je met het resul-
taat, wat bewijst het? Je maakt altijd die afweging, want zo’n 
onderzoek kost tijd.” Beiden zijn enthousiast. Nijzingh: “Het staat 
natuurlijk nog in de kinderschoenen, maar net zoals humaan DNA 
in een stroomversnelling komt, denk ik dat dit ook wel doorgang 
vindt. En ook móet vinden, want meerwaarde heeft het zeker.”

■ ‘Je grijpt die strohalm’
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Bij verboden gewassen gaat het al snel over hennep en hennep-
plantages. Kuiper: “Met DNA kunnen wij eenvoudig aantonen 
of resten van plantjes afkomstig zijn van hennep. Bijvoorbeeld 
als er al geoogst is, of na een brand in een kwekerij. Wij kregen 
in dat laatste voorbeeld de vraag of er ooit hennep in die 
kwekerij had gestaan. Het enige dat was overgebleven waren 
verkoolde steeltjes in blokjes steenwol. Dankzij DNA-techno-
logie konden wij met DNA uit de wortelstelsels, de soort 
vaststellen.”

Veilig stellen
Cruciaal voor het onderzoek aan niet-humane biologische 
sporen is het veiligstellen ervan. Irene Kuiper merkt dat dat 
steeds beter gaat, omdat forensische opsporingsdiensten nu 
meer het belang ervan inzien. Belangrijk is het sporenmateri-
aal droog veilig te stellen, zodat het niet gaat broeien. Bij 
botanisch materiaal is indrogen en - als het vers is - direct 
invriezen het beste, om degeneratie te voorkomen. Daardoor 
kan het onderzoek eventueel ook worden uitgesteld, in 
afwachting van andere onderzoeksresultaten. Uiteraard kan 
daarover via de FSO’s overlegd worden met het NFI.
In bepaalde gevallen zal het beter zijn om een deskundige van 
het NFI te laten overkomen, met name als er ook referentie-
monsters moeten worden genomen, om de bewijswaarde te 
versterken. “Bijvoorbeeld bij boomsoorten waarvan we niet 
zo goed weten hoe zij zich gedragen in het wild. Als je dan 
een match hebt tussen een bladspoor en een boom, wil je 
zeker weten dat er niet door bijvoorbeeld aseksuele voort-
planting andere bomen staan die je ook zou kunnen aanmerken 
als match. Omdat wij in het forensische kader werken, willen 
wij altijd een extra controle.” ■

Voor meer informatie:

Nederlands Forensisch Instituut 070 – 8886155 en 

PKN > Opsporing > Sporen > Biologische sporen (niet 

humaan)

algen en andere organismen. Het zijn altijd schattingen, met 
een interval van weken, soms van maanden. Dat kan helpen 
het plaatje compleet te maken. Bijvoorbeeld om vast te stellen 
of een stoffelijk overschot is herbegraven. Of als iemand ver-
klaart dat hij een jaar geleden een voorwerp daar heeft neer-
gegooid. Kan dat kloppen? Dat is dan vooral het verifiëren 
van een scenario.”

Sinaasappel
Het ‘botanisch’ onderzoek kan ook een totaal andere vorm 
hebben. Bij een misdrijf kreeg het NFI de vraag of het kon 
aantonen dat het slachtoffer vlak voor zijn verdwijning een 
sinaasappel had gegeten. Op tafel waren namelijk schillen aan-
getroffen en het team wilde weten hoe snel na dat schillen 
het slachtoffer was omgebracht. Dat ging om een termijn van 
dagen. In de maag werd inderdaad sinaasappel aangetroffen. 
“Wij kijken vaak naar de maaginhoud van overleden slacht-
offers”, zegt Kuiper. “De patholoog kan een inschatting 
maken van wat er ongeveer in de maag zit. Wij kunnen met 
onze technieken verder gaan en soms tot interessante maal-
tijden komen die veel bruikbare aanwijzingen opleveren.”

Flora- en Faunawet
Bij zaken in het kader van de Flora- en Faunawet - waar het 
gaat over beschermde diersoorten en/of verboden planten-
soorten - betreft het meestal op zichzelf staand onderzoek. 
“Wij krijgen vaak de vraag aan te tonen dat aangetroffen 
vogels niet gefokt zijn uit door de fokker aangegeven ouder-
dieren. Voor een aantal soorten kunnen we dat beantwoorden 
met behulp van DNA-onderzoek, waarmee je vogels binnen 
eenzelfde soort kunt vergelijken. We kunnen niet aantonen 
dat ze uit het wild gevangen zijn, maar wél dat ze niet afkom-
stig zijn van de ouders in de papieren van de fokker. In het 
andere geval rapporteren wij dat we geen aanleiding vinden 
om eraan te twijfelen dat dit de vader en moeder zijn. Dat 
kan iemand vrijpleiten.”
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