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De melk van Campina wordt gezonder.
Wageningse onderzoekers bestuderen
samen met het zuivelbedrijf het effect
van ander koeienvoer op de
vetsamenstelling in melk. Deze verbetert
door het nieuwe voer. Het voederregime
is mogelijk ook beter voor de gezondheid
van de koeien. 

‘De vetten in de melk die nu in schappen
ligt zijn voor zestig tot zeventig procent
verzadigd. De rest is onverzadigd’, legt
ing. Karel van Houwelingen van de Wage-
ningse Praktijkcentrum Zegveld uit. ‘De
verbeterde melk bevat tien procent min-
der verzadigde vetzuren en dus meer on-
verzadigde vetzuren.’ Verzadigde vetzuren
zijn niet goed voor hart en bloedvaten, on-
verzadigde vetzuren juist wel. 
Voedingswetenschappers leggen daar-
naast steeds meer nadruk op het verschil
tussen onverzadigde vetzuren die zitten in
plantaardige oliën als zonnebloemolie, de
omega-6-vetzuren, en de onverzadigde
omega-3-vetzuren die je bijvoorbeeld
vindt in vis en lijnzaad. Mensen zouden
naar verhouding iets minder omega-6-vet-
zuren moeten consumeren, en iets meer
omega-3-vetzuren. Ook daar proberen de
onderzoekers iets aan te doen. De nieuwe

melk moet twee keer meer omega-3-vet-
zuren gaan bevatten. 
In het onderzoek experimenteren ruim
twintig melkveehouders met alternatieve
voermethoden waardoor koeien gezonde-
re melk zullen produceren, vertelt Van
Houwelingen. ‘Als koeien vers gras eten
verbetert automatisch de vetzuursamen-
stelling van hun melk. Hij verslechtert als
koeien in de winter overstappen op kuil-
gras en maïs. Dat gaan we ondervangen
door de dieren meer krachtvoer met lijn-
zaad te geven.’ Omdat dit krachtvoer
duurder is, zullen boeren waarschijnlijk
de kosten proberen te drukken door hun
koeien vaker buiten te laten lopen. 
‘Nu de winter nadert zijn we alert op de
gezondheidseffecten van dit dieet. Het
krachtvoer verbetert de conditie van de
dieren, maar teveel krachtvoer is niet
goed voor koeien. Ze verliezen er hun eet-
lust door en worden ziek.’ Dat geldt ook
voor regulier krachtvoer, benadrukt Van
Houwelingen. ‘In de winterperiode heeft
elke veehouder wel een dier in zijn stal
dat teveel krachtvoer binnenkrijgt en
stopt met eten. Als de boer op tijd
maatregelen neemt is er niets aan de
hand.’
De animo onder melkveehouders om mee

‘Genetici wisten al dat de omgeving de
activiteit van genen van een organisme
bepaalt’, zegt dr. Jan Kammenga van de
leerstoelgroep Nematologie. ‘Maar dat
een verandering van temperatuur leidt
tot een drastische wijziging in het geneti-
sche netwerk van organismen is nieuw.’

Op het oog verandert het aaltje Caenor-
habditis elegans niet als de omgevings-
temperatuur oploopt van 16 tot 24 gra-
den Celsius, vertelt Kammenga. ‘Hij blijft
gewoon groeien en zich reproduceren.
Maar op moleculair niveau zorgt die ver-
hoging van de temperatuur voor een dra-
matische verandering.’
De verandering betreft de samenwerking
tussen de genen. ‘Stel dat bij een lage
temperatuur de activiteit van gen A sa-
mengaat met activiteit van gen B, dan
gaat bij hoge temperatuur activiteit van
gen A samen met activiteit van gen C. Dat
betekent dat metabole routes in nemato-
den door de verandering van temperatuur
worden verlegd.’ 
Die ontdekking heeft gevolgen voor het
genetisch onderzoek, zegt Kammenga.
‘Nu werken we vaak met mutanten waar-
van één van de 22.400 genen is veran-
derd. We vergelijken de manier waarop
een mutant genetisch functioneert met
de manier waarop de genen van een niet-
gemuteerde C. elegans functioneren. Die
vergelijking zouden we bij verschillende
temperaturen moeten uitvoeren, begrij-
pen we nu.’

Caenorhabditis elegans. / foto Jan Kammenga

Kammenga gaf leiding aan een samen-
werkingsverband van onderzoekers uit
Wageningen, Utrecht en Groningen die
gezamenlijk de invloed van temperatuur
op de genen van C. elegans hebben ge-
meten. PLoS Genetics publiceerde on-

langs de uitkomsten van dat onderzoek. 
De publicatie komt voort uit een door
ZonMW bekostigd project naar de interac-
tie tussen genen en hun omgeving, en het
Europese project NoMiracle. In NoMiracle
onderzoeken wetenschappers het effect

van omgevingsfactoren op de gevoelig-
heid van dieren voor gevaarlijke stoffen.
Eén van de eerste ontdekkingen die
Kammenga in NoMiracle deed was dat
nikkel giftiger voor C. elegans is naarmate
de omgevingstemperatuur lager is. / WK

NIEUW VOER MAAKT MELK GEZONDER

TEMPERATUUR VERANDERT GENETISCH NETWERK

Campina gaat melk maken waarin meer onverzadigde en minder verzadigde
vetzeuren zitten. / foto BvB

te doen aan het experiment is groot, heb-
ben de Wageningers gemerkt. Voor het lo-
pende experiment meldden zich achthon-
derd vrijwilligers. Dat is meer dan het tota-
le aantal veehouders dat straks zal over-
schakelen op de nieuwe voermethode.
‘Campina betrekt melk van zeshonderd
boeren’, zegt Van Houwelingen. ‘Die zul-

len straks allemaal omschakelen op de
nieuwe voermethode.’
Vanaf april 2007 wil Campina alleen nog
de nieuwe melk verkopen, voor dezelfde
prijs als het huidige product. Het concern
hoopt dat zijn melk zich door de gezonde-
re vetzuursamenstelling zal onderschei-
den van de huismerken. / WK
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