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INTEELT
Volgens Lammertsma groeit het
aantal otters en hun verspreidingsgebied in ons land nog steeds.
Maar inteelt is een mogelijke bedreiging. ‘Inteelt is een proces
waarbij de genetische variatie vermindert. Dat hoeft op zich niet erg
te zijn. Het gevaar schuilt in een
zogeheten inteelt-depressie. Dat
wil zeggen: de negatieve effecten
van inteelt zorgen voor sterfte en
verminderde voortplanting. Maar
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De otter in ons land is een succesverhaal. Maar het gevaar van inteelt ligt op de loer. Dat zegt otterdeskundige Dennis Lammertsma
van Alterra. Hij reageert daarmee
op de brandbrief die de stichting
Das&Boom en het Otterstation
stuurden aan staatssecretaris
Henk Bleker. Volgens beide stichtingen sterft de otter opnieuw uit
als geen passende maatregelen
worden genomen. Lammertsma
nuanceert die alarmerende boodschap.
$OWHUUDZLORWWHUVZHHUPRQLWRUHQ

op dit moment heb ik niet de indicatie dat dit bij de otters een groot
probleem is.’
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Inteelt is op zich eenvoudig te ‘verhelpen’ door vers bloed in te brengen. Het makkelijkst is dat door
nieuwe en genetisch niet verwante
dieren uit te zetten. Das&Boom wil
dat Bleker onmiddellijk werk

maakt van die bijplaatsing. Zij verwijst daarbij naar de (internationale) plicht die ons land heeft om de
otter en zijn leefgebied te beschermen. Das&Boom wil daarnaast dat
de wetenschappelijke monitoring
van de otters weer wordt hervat.
Alterra bracht tot de winter van
2010 de ontwikkeling van de otterstand in kaart. Dat gebeurde door
genetische analyse van verzamelde

otterpoep. Toen draaide EL&I de
geldkraan dicht. Lammertsma zou
de monitoring graag hervatten.
Voor het uitzetten van nieuwe dieren is dat volgens hem zelfs een
voorwaarde. ‘Je kunt geen dieren
uitzetten in een gebied waar al otters zijn. Die krijgen meestal geen
poot aan de grond. Dus je moet wel
eerst monitoren voordat je otters
uitzet.’ RK
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Voedsel waaruit sterkere aroma’s
vrijkomen tijdens het eten, leiden
er toe dat mensen kleinere happen
nemen. Wageningse onderzoekers
ontdekten dit door proefpersonen
vanillevla te laten eten terwijl ze
verschillende geuren roken. Ze publiceerden hun resultaten 21
maart in het tijdschrift Flavour.
De proefpersonen zaten tijdens
het experiment op een tandarts-

stoel terwijl een slang happen vanillevla in hun mond pompte. Tegelijkertijd verstoof een olfactometer willekeurig een sterke geur van
vanillevla, een tien keer zwakkere
geur of helemaal geen geur in hun
neus. Met behulp van een stopknop konden ze de pomp direct
stoppen en zo de grootte van de
hap bepalen. Het was een klein experiment met slechts tien deelnemers.
Tijdens en vlak na het ruiken
van een geur bleken de proefpersonen minder grote happen te nemen, dan proefpersonen die niets
ruiken. Het effect is bescheiden,
de happen zijn zo’n vijf procent

kleiner, maar signiﬁcant voor het
sterke aroma. Is de geur eenmaal
weggetrokken, dan gebeurt er iets
curieus. De proefpersonen nemen
dan juist een grotere hap dan degenen die geen aroma toegediend
kregen. ‘We begrijpen nog niet
waarom,’ vertelt hoofdonderzoeker, René de Wijk, van Food and
biobased research.
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De bevindingen stroken wel
met eerdere experimenten die lieten zien dat bijvoorbeeld de textuur van het voedsel van invloed is
op hoe groot onze happen zijn.
Aangezien het hier gaat om een be-

perkte pilot study, zijn eerst meer
experimenten nodig. De Wijk: ‘We
willen bijvoorbeeld weten of dit
ook werkt bij combinaties van geuren en voedsel die niet bij elkaar
passen.’
Toch is dit al een potentieel interessant resultaat, zegt De Wijk.
Zijn vakbroeder Kees de Graaf van
Humane voeding bewees al eerder
dat mensen die kleinere hapjes nemen, ook in totaal minder eten.
Als je bij nieuw voedsel een klein
effect weet te bereiken op hapgrootte is dat zeer relevant. De Wijk:
‘Zelfs met vijf tot tien procent minder eten zijn veel gewichtsproblemen de wereld uit.’ RR
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