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Anno 2012 is er nog exact één Nederlandse populatie van de Europese rivierkreeft: enkele honderden dieren die in een Arnhemse
vijver leven. Niet eens een ideale
plek, maar zo geïsoleerd dat kreeften overleefden. ‘Het is eigenlijk
een wonder dat het al zo lang goed
gaat,’ zegt onderzoeker Fabrice
Ottburg van Alterra. In het verleden leefde de kreeft nog door heel
Zuidoost-Nederland in beken, rivieren en plassen.
In november presenteerde Alterra, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een
rapport over het wegkwijnende waterdier. Zo’n twintig organisaties,
overheden, waterschappen en natuurorganisaties, schaarden zich
achter het plan, dat voorziet in de
monitoring, kweek en herintroductie van de enige oorspronkelijke Nederlandse kreeft. Samen met
Geldersch Landschap heeft Alterra
dit jaar de eerste kreeften gekweekt die komende zomer worden uitgezet. Dat geeft tien extra
leefplekken zodat de soort niet
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plotseling verdwijnt. ‘Risicospreiding’ noemt Ottburg het. Om de
overlevingskans voor de kreeft te
vergroten, kiezen de onderzoekers
uitzetlocaties zonder natuurlijke
vijanden.
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Eerdere herintroducties in Duitsland waren zeer succesvol, vertelt
Ottburg. Er is dus reden voor optimisme. Bovendien zijn voorname
oorzaken voor de terugloop weggenomen; de kanalisatie van beken,

waterverontreiniging en de komst
van exotische rivierkreeften.
Ottburg: ‘De laatste tien, vijftien jaren krijgen beken juist weer ruimte om te meanderen en is de waterkwaliteit verbeterd, zo vormen zich
weer diverse leefgebieden.’ Toch
zijn er nog steeds bedreigingen.
Zoals concurrentie door invasieve
en soms ziekte dragende kreeftsoorten.
Opvallend is dat Alterra in 2003
al een rapport uitbracht over de rivierkreeft met een analyse en aanbe-

velingen die nog altijd actueel zijn.
‘Ik weet niet waarom het plan toen
niet van de grond kwam,’ vertelt
Ottburg, die in 2003 niet betrokken was. ‘Dit zijn vaak zaken van
de lange adem. Er moet een “gek”
zijn die de kar wil trekken en soms
is de politieke wil er niet.’ Ditmaal
wil Ottburg, met collega Ivo Roessink en het Geldersch Landschap,
het voortouw nemen: ‘Het zijn
prachtige beesten,’ zegt hij. ‘Ik
vind dat we dit niet door onze vingers moeten laten glippen.’ RR

de schade die dioxines aanrichten.
Ze stapelen zich op in ons vetweefsel en circuleren vervolgens in het
lichaam. Resultaten uit dierproeven laten zien dat ze de ontwikkeling van ongeboren leven schaden.
En ook na de geboorte treffen dioxines kinderen, omdat ze in de
moedermelk terechtkomen. Het is
daarom wrang dat vrouwen de klei
vooral eten tijdens de zwangerschap.

dat we niet precies weten wat de
inname van een hoge concentratie
dioxines met ons doet. ‘Onderzoekers bekijken vooral hoeveel je
elke dag binnen mag krijgen om
toch niet aan een risicovolle body
burden te komen.’ Toch raadt het
voedingscentrum vrouwen in Nederland af om klei te eten. Hoogenboom: ‘In Nederland zijn voor
problemen als mineraalgebrek en
misselijkheid genoeg andere middelen beschikbaar.’ RR
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Het eten van grond, oftewel geofagie, vindt wereldwijd plaats.
Porties klei en kalksteen zouden
onder andere helpen tegen darmklachten en zwangerschapsmisselijkheid. In het Westen valt die gewoonte traditioneel niet in goede
aarde. Toch is eetklei anno 2012
ook in Nederland verkrijgbaar,
meegekomen in het kielzog van
Afrikaanse en Surinaamse immi-

granten. Die moeten daar echter
mee oppassen. Eetklei kan namelijk hoge doses dioxines bevatten,
zo blijkt uit een onderzoek van Rikilt en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
De studie richtte zich op dertien
producten die je in Nederland
kunt kopen als Pimba en Mabele.
Masterstudente Antonia Talidda
analyseerde verder twintig kleistenen die Afrikaanse WUR-studenten opstuurden uit onder
meer Zimbabwe, Nigeria en Ivoorkust. In beide categorieën werden
hoge dioxinegehaltes aangetroffen.
Een zorgelijk resultaat, gezien
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Hoe gevaarlijk de eetklei is voor
zuigelingen blijft echter een vraagteken, vertelt Rikilt-onderzoeker
Ron Hoogenboom. Dat komt om-

De onderzoekers publiceren hun resultaten binnenkort in Chemosphere
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