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KOE HEEFT GEEN INGEBOUWD KOMPAS

Veel dieren kunnen het magnetische veld om de aarde voelen. Dit
vermogen vormt bijvoorbeeld de
belangrijkste verklaring voor het
enorme oriëntatievermogen van
trekvogels. Maar kunnen koeien
het ook? En liggen ze daarom vaak
met hun kop naar het noorden?
Sommige studies zeggen van wel,
maar het bewijs is mager, zegt
Ignas Heitkönig van Resource
Ecology.
Masterstudent Debby Weijers
ging aan de slag om op basis van
experimenteel onderzoek uitsluitsel te geven. Onder leiding van
Heitkönig en statisticus Lia
Hemerik van Biometris onderzocht
ze bij 659 koeien op zes verschillende boerderijen in Portugal gedurende de dag een of meerdere keren de
ligrichting in rust. Van een voorkeur voor een noord-zuidligging
bleek geen sprake. Wel was er gemiddeld een lichte voorkeur voor
een positie met de kop naar het
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Koeien gaan niet signiﬁcant
vaker met hun kop naar het noorden liggen en het is onwaarschijnlijk dat ze een kompas aan
boord hebben waarmee ze het
aardmagnetische veld waarnemen. Dat blijkt uit experimenteel
Wagenings onderzoek.

Masterstudent Debby Weijers heeft de 659 koeien die ze onderzocht niet kunnen betrappen op een voorkeur voor een noord-zuidligging.

zuidoosten. Maar daar is een andere verklaring voor. Die ligging (130
graden op een kompas) correleert
signiﬁcant met de stand van de zon
tijdens de metingen en vermindert
de blootstelling aan de zon. De koe
voorkomt daarmee oververhitting.
Deze zonmijdende oriëntatie is eerder waargenomen bij wildebeesten,

impala’s en elanden in Afrika, vertelt Heitkönig.
Weijers bekeek ook bij 34 koeien
wat er gebeurt als je ze een sterke
magneet om de hals hangt die een
eventueel interne kompas verstoort. Ze vond geen effect op de ligrichting van de koeien.
Is daarmee het deﬁnitieve

bewijs geleverd? Nee, zegt
Heitkönig. ‘Dit is een eerste experimentele studie bij grote grazers die
aangeeft dat er geen aanleiding is
om een intern kompas te vermoeden. Maar de studie zou eigenlijk
ook ’s nachts gedaan moeten worden.’ De student die dat wil doen,
mag zich melden. RK

STERKE BEWERKING VOEDSELINGREDIËNTEN IS ONNODIG
Het gebruik van mild en minimaal bewerkte ingrediënten om
voedsel te fabriceren, is een stuk
duurzamer dan het gebruik van
geraﬃneerde poeders. Ook blijken die ingrediënten uitstekend
hun taak als verdikkingsmiddel
of emulgator te vervullen. Dat
concludeert Marlies Geerts in
haar proefschrift.
Voedingsmiddelenproducenten
gebruiken vaak gerafﬁneerde poeders om hun producten samen te
stellen, zoals eiwitisolaat of gemodiﬁceerd zetmeel. De productie
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daarvan kost veel energie. Ook zijn
er vaak chemicaliën bij nodig en
blijven er reststoffen over die niet
meer geschikt zijn voor consumptie.
Dat kan duurzamer, ontdekte
promovendus Geerts. Ook ruwere
concentraten – verkregen door de
grondstof te malen, te mengen
met water en te centrifugeren –
blijken prima te functioneren in
samengestelde voedingsmiddelen.
Geerts toonde dit onder meer aan
voor gele erwt. Ze maakte een ruwe
zetmeelfractie die ook nog vezels
bevatte. Die deed het prima als ver-

dikkingsmiddel. Een ruwe eiwitfractie werkte uitstekend als emulgator.
De mildere bewerking bleek
een stuk duurzamer dan de productie van poeders. Verdikkingsmiddel uit gele erwt kost bijvoorbeeld 40 procent minder energie
en grondstof per geleverde eenheid viscositeit – zeg maar stroperigheid – dan een commercieel zetmeelpoeder. Naast duurzaamheid
ziet Geerts de natuurlijkere uitstraling van concentraten als belangrijk voordeel. Veel consumenten
houden niet van E-nummers, en

fabrikanten die een ruwer concentraat gebruiken, kunnen bijvoorbeeld ‘erwtenextract’ op de verpakking zetten.
Maar de concentraten hebben
ook nadelen. Zo zijn de opslag- en
transportkosten hoger. ‘En ze bevatten onzuiverheden – polyfenolen met name – die een afwijkende
kleur, geur en smaak kunnen veroorzaken. In de gele erwt zitten bijvoorbeeld bittere componenten’,
zegt Geerts. Mogelijk komt er een
vervolgproject waarin onderzoekers die onzuiverheden onder de
loep nemen. AJ

