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Gifstoffen in Harlinger
eieren aangetroffen

Herkomst duister, gemeentebestuur bezorgd

Gifstoffen in Harlinger

WILLEM BOSMA

eieren

De gemeenteraadsfractie van Fris-
se Wind liet dit voorjaar op tien
particuliere adressen mengmon-
sters van tien scharreleieren ver-
zamelen. Het Harlinger bureautje
Toxicowatch liet de monsters ver-
volgens onderzoeken op het ge-
halte dioxine en pcb’s, schadelijke
stoffen die zich ophopen in li-
chaamsvet.

In drie van de monsters (twee
uit Midlum en eentje uit Harlin-
gen-Zuid) was de cocktail van di-
oxinen en pcb’s zo aanzienlijk, dat
een leghennenbedrijf in zo’n ge-
val onmiddellijk de Voedsel- en
warenautoriteit had moeten raad-
plegen.

De zwaarst vervuilde eieren,
van een perceel aan de Haulewei
tegenover de industriehaven, zou-
den volgens Europese normen
zelfs niet in de handel mogen ko-
men. Met name voor jonge vrou-
wen en kinderen is het regelmatig
eten van zodanig vervuilde eieren
riskant.

Twee andere scharreleimon-
sters, van de Oude Trekweg en de
Harlingerstraatweg, bevatten
minder gifstoffen, maar toch nog
genoeg om een leghennenbedrijf

HARLINGEN - In Midlum en Har-
lingen zijn op drie adressen eieren
van scharrelkippen gevonden met
riskant veel dioxinen of pcb’s. De
oorzaak is nog onduidelijk.

Het zal nog een
karwei worden
om de herkomst
te achterhalen

tot een hercontrole binnen tien
weken te verplichten.

De overige vijf monsters (drie
uit Wijnaldum, eentje uit Kims-
werd en een controlemonster van
een kippenbedrijf in Hichtum)
konden er volgens de normen wel
mee door. Dit geldt ook voor vier
melkmonsters die Frisse Wind in
de streek liet nemen.

Burgemeester Roel Sluiter
noemt het bericht over de vervuil-
de kippeneieren ,,verontrustend’’.
,,Op een aantal adressen zijn de ei-
eren klaarblijkelijk besmet. Dat
neemt het gemeentebestuur heel
serieus. We zullen moeten achter-
halen waar dat vandaan komt.’’

De raadsfracties van Frisse
Wind en de VVD delen de bezorgd-

heid van de burgemeester. FW-
raadslid Arjen Oosterlaar hoopt
dat de Voedsel- en Wa-
renautoriteit op de
zaak springt.

Ook rappor-
teur Abel Ar-
kenbout van
Toxicowatch
bepleit ver-
volgonder-
zoek. De on-
derlinge ver-
houding tussen
dioxinen en
pcb’s in de ei-
eren geeft geen
aanknopingspun-
ten voor de oor-
sprong van de vervuiling.

Dioxinen zijn vanouds be-
rucht als giftige producten die ont-
staan in afvalverbranders en bij
het verbranden van bijvoorbeeld
gecoate kabels in de open lucht.
Pcb’s kenden vroeger tal van toe-
passingen, onder andere in trans-
formatoren, in bouwkit, in sommi-
ge plastics, verf, lijm en smeerolie.
Dat is nu verboden, maar de pcb-
houdende producten en stoffen
slingeren nog rond.

Er zijn voorbeelden
van pcb-verspreiding
door de sloop van ge-
bouwen, waarvan de
verticale naden ooit
met pcb-houdende
pasta waren dichtges-
meerd. Het opstoken
van verduurzaamd
hout kan forse hoe-
veelheden dioxine in
het milieu brengen.
Gebruik van een al-
lesbrander of een
vuurkorf nabij de kip-
penren kan ook van in-
vloed zijn.

De vondst van de gifstoffen in
Harlinger eieren zou terug te voe-
ren kunnen zijn op de nabijheid
van de afvalverbrander van Omrin.
In de schoorsteen wordt daar bij
halfjaarlijkse controles echter zeer
weinig dioxine gemeten. De bio-
chemische analyses van de eieren
wijzen ook niet bepaald in de rich-
ting van de REC.

Het zal nog een karwei worden
om de herkomst van de eiervervui-
ling te achterhalen. Probleem
daarbij is, dat er maar weinig ver-
gelijkingsmateriaal bestaat. Eieren
worden zelden op dioxine gecon-
troleerd, omdat het laboratorium-
werk kostbaar is.

De Harlinger eiermonsters zijn
biochemisch onderzocht met be-
hulp van een kweek op zoogdie-
renweefsel. De meest verdachte ei-
eren zijn later nog eens met een
gas-chromatograaf bekeken. Deze
dure methode gaf dezelfde zorg-
wekkende uitslag.

en aangetraangetroffen


