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Einde eten hobby-ei nabij
GGD pleit voor scherpere dioxinenorm na tweede onderzoek Harlinger eieren

Einde eten hobby-ei nabij
MARSCHA VAN DER VLIES

Einde e

Frans Duijm, medisch-milieukundi-
ge van de GGD, onderzocht eieren
van zes particuliere kippenhouders
rond Harlingen. Het was een vervolg
op een onderzoek dat het Harlinger
bedrijf Toxicowatch in september
deed, in opdracht van Frisse Wind
Harlingen. Deze fractie was bezorgd
over de gevolgen van de afvaloven
op de omgeving.

Toxicowatch vond riskant veel di-
oxinen en pcb’s bij drie van de tien
onderzochte adressen. In het onder-

HARLINGEN - De romantiek van het
eieren eten van eigen kippen zou
wel eens snel voorbij kunnen zijn.
De GGD in Friesland wil een stren-
gere norm voor dioxinen.

zoek van Duijm overschreden de leg-
sels van vier van de zes kippenhou-
ders rond Harlingen de norm, die ge-
hanteerd wordt als de eieren zouden
worden verkocht.

Dit gebeurt vaker. Duijm wijst op
andere onderzoeken in het land
waar de dioxinegehaltes net zo hoog
zijn. ,,Ik vind de uitkomsten veront-
rustend’’, zegt de onderzoeker.
,,Mensen denken: ik heb kippen die
ik laat scharrelen en daaruit komen
de schoonste eieren. Niet waar. Men-
sen eten veel dierlijke vetten waarin
dioxinen worden opgeslagen.’’

De GGD’er pleit voor meer onder-
zoek en een scherpere dioxinenorm
voor hobbyboeren in het land.
Pluimveebedrijven met meer dan
200 kippen moeten al zorgen voor
een dioxinevrije ondergrond.

eten hobb
Met dit gegeven in het achter-

hoofd krijgen de zes deelnemers
rond Harlingen vast het aanbod een
grondzeil te plaatsen.

Hierna volgt nieuw onderzoek,
kondigde burgemeester Roel Sluiter
maandag aan.

Een directe link met de afvaloven
in de zeehaven ziet de GGD niet,
maar valt ook niet uit te sluiten.

Toxicowatch is niet betrokken bij
het tweede onderzoek. Abel Arken-
bout van het bureau vindt het ,,zeer
ernstig’’ dat de gemeente niet de
bron van verontreinigingen onder-
zoekt. ,,Deze zijn groter naarmate de
onderzochte plek dichter bij het in-
dustrieterrein ligt.’’ Verder stelt hij
dat uit eigen onderzoek blijkt dat de
vervuiling dezelfde bron zou heb-
ben.
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Jappie Kuperus en zijn vrouw Baukje eten wekelijks minstens een doosje eieren van hun eigen kippen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

‘Wy ite der gjin aai minder om’


