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RIKILT SPEURT NAAR GIFSTOF
DIE PAARDEN DOODT
• Eten van esdoorns soms
dodelijk voor paarden.
• Rikilt onderzocht waar in
Nederland de gevaren liggen.

August, een van de vier pony’s van
paardenliefhebber Annelies Graham uit Klarenbeek, liep op een
najaarsdag in 2013 opeens moeilijk. Door de manier waarop de
ruin zweette en trilde, wist Graham direct dat het fout zat. August
bleek te lijden aan atypische myopathie, een ernstige spierziekte.
Direct daarna werden nog eens
twee van Grahams pony’s ziek.
‘Toen ik ‘s nachts de koppen omlaag zag hangen, vreesde ik een afschuwelijke aﬂoop’, zegt Graham.
Radeloos bracht ze haar dieren
naar een gespecialiseerde en prijzige paardenkliniek.
Jaarlijks krijgen zo’n tien tot zestig paarden in Nederland atypische of weidemyopathie. De aantallen zijn een ruwe schatting,
aangezien deze gevallen niet centraal worden geregistreerd, zegt
Cornélie Westermann van de Universiteitskliniek voor paarden in
Utrecht. Weidemyopathie tast de
spieren aan. Paarden gaan moei-

lijk lopen, ze beginnen te zweten,
hebben last van spiertrillingen en
krijgen een kofﬁekleurige urine.
Uiteindelijk sterft circa driekwart
aan deze ziekte.
Sinds enkele jaren is het duidelijk
dat de paarden ziek worden door
te eten van esdoornblad en esdoornzaden. Onderzoekers verdenken met name de stof hypoglycine-A als grote boosdoener. Na
een ﬂinke golf ziektegevallen in
2013, waaronder dus August, heeft
het onderzoeksinstituut Rikilt als
eerste bekeken waar in Nederland
het gevaar loert. Hiervoor is plantmateriaal gebruikt uit het Wageningse arboretum, maar ook door
particulieren ingestuurde esdoornbladeren, -zaden en
-zaailingen.
Van de drie esdoornsoorten in
ons land blijkt alleen de gewone
esdoorn hypoglycine-A te bevatten. De Noorse variant en de veldesdoorn bleken ‘schoon’ te zijn.
‘De niveaus van gifstoffen blijken
ﬂink te verschillen’, zegt Hans
Mol, groepsleider Natuurlijke toxines en pesticiden bij Rikilt. Zo zat
het gif vooral in zaden en zaailingen en minder in bladeren. Opvallend genoeg vonden de onderzoekers sterke verschillen van boom

tot boom. Zelfs tussen zaden afkomstig van dezelfde boom werd
diversiteit geconstateerd.
Na dit onderzoek – dat nog
moet worden gepubliceerd – zit
Mol dus nog met de nodige vraagtekens. Waarom zorgen esdoorns
op de ene plek wel en elders niet
voor problemen? Dat kan te maken hebben met de voorkeuren
van paarden, met de opbouw van
gif in de boom of misschien zijn er
nog onbekende oorzaken die bepalen of paarden ziek worden. In
afwachting van verder onderzoek
houdt Mol nog wat slagen om de
arm.
Westermann adviseert paar-

denbezitters voorlopig hun dieren
voldoende bij te voeren in het najaar. Verder is het verstandig bladeren en zaden te verwijderen en
zaailingen uit de grond te trekken.
Omhakken is, volgens haar, te rigoureus. Graham had anderhalf
jaar terug geen geduld om te
wachten op deﬁnitieve zekerheid.
In tegenstelling tot August, herstelden haar andere paarden wel.
Ze verwijderde een tijd lang alle
zaden en bladeren op haar erf,
maar koos uiteindelijk voor een
drastische methode. Ze liet alle esdoorns op haar erf omhakken.
‘Daar zet ik wel eiken voor terug.’
RR

VERKIEZINGEN ZORGEN VOOR ONTBOSSING IN AMAZONEGEBIED
• Piekmomenten bomenkap
vallen in verkiezingstijd.
• Regeringswissel zorgt voor
minder controle.

Wanneer het in Brazilië verkiezingstijd is, worden er meer bomen gekapt in het Amazonegebied. Dat constateert LEI-onderzoeker Rene Verburg samen met
Braziliaanse collega’s. Tijdens regeringswissels faalt namelijk de
controle op ontbossing.
Uit onderzoek blijkt dat in de
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jaren 1995, 2003 en 2004 meer bomen werden gekapt in het Amazonegebied dan in de tussenliggende jaren. Deze pieken in de oerwoudkap zijn volgens de onderzoekers niet te verklaren door alleen te kijken naar de meest
gangbare aanjagers van ontbossing, zoals hoge hout-, soja- of
vleesprijzen, gunstige wisselkoersen, nieuwe infrastructuurprojecten en bevolkingsmigratie. De
piekcijfers in het rooien van bomen vallen wel samen met de presidentsverkiezingen in Brazilië,
gevolgd door de installatie van

nieuwe bestuurders.
In die periodes van bestuurlijke instabiliteit is het toezicht op
ontbossing in Brazilië minder
goed, waardoor er meer bomen
worden gekapt, stellen de onderzoekers in het februarinummer
van Land Use Policy. Als de nieuwe
regering enige tijd in functie is,
wordt het beleid om de ontbossing tegen te gaan weer beter gehandhaafd. Advies aan de Braziliaanse overheid: wees u bewust van
het feit dat regeringswissels de natuurbescherming parten kunnen
spelen. AS

