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Zoek bron van
dioxine-eieren

dagstelling

dioxine-eieren
Eieren van kippenhouders in en rond Harlingen bevatten
te veel dioxine. De stelling: In Harlingen is een deugde-
lijk onderzoek nodig naar de bron van deze vervuiling.
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De GGD heeft in samenwer-
king met het RIVM op zes
locaties in Wijnaldum,
Midlum en Kimswerd ei-

eren onderzocht. De resultaten be-
vestigen het eerdere - verontrusten-
de - onderzoek van Toxicowatch,
want vier van de zes onderzochte
monsters voldoen niet aan de dioxi-
nenormen.

Inmiddels heeft Toxicowatch kip-
peneieren uit de stadskern van Har-
lingen onderzocht. Daarbij zijn zeer
hoge concentraties vastgesteld, nog
hoger dan de gehaltes in Midlum en
Wijnaldum. De eieren bevatten 13,8
pg TEQ aan dioxinen per gram vet.
Toxicowatch vindt het onverant-
woord dat nog langer gewacht wordt
met de start van een bronnenonder-
zoek.

Toxicowatch bestrijdt nadrukke-
lijk de stelling van het RIVM en de
GGD dat de uitkomsten van het
RIVM-onderzoek rond Harlingen
overeenkomen met de resultaten in
de rest van Nederland. Er zijn name-
lijk helemaal geen recente onder-
zoeksgegevens waarop uitspraken
over de rest van Nederland kunnen
worden gebaseerd.

De GGD, het RIVM en de door het
RIVM ingeschakelde onderzoekers
van het Rikilt in Wageningen heb-
ben voorafgaande aan de recente
presentatie van het RIVM-rapport
toegegeven dat er slechts gegevens
zijn van een lokale dioxinevervui-
ling in Limburg in 2001.

De voorstelling van zaken dat heel
Nederland ernstig vervuild zou zijn,

is dus op geen enkele wijze weten-
schappelijk onderbouwd. Toxico-
watch vindt het onbegrijpelijk dat
overheidsinstanties op deze wijze
onterechte paniek zaaien bij hobby-
boeren en tuinders in heel Neder-
land.

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat
de dioxinewaarden toenemen naar-
mate de locatie dichter bij de Harlin-
ger Industriehaven ligt. Bovendien
laten de zogenaamde ‘fingerprints’
van de onderzochte monsters zien
dat er waarschijnlijk sprake is van
één en dezelfde bron.

Dit maakt bronnenonderzoek dus
dringend noodzakelijk, en het is on-
verantwoord – en het getuigt van
struisvogelpolitiek – om de REC, de
afvalverbrander van Omrin, nog lan-
ger buiten beschouwing te laten als
potentiële bron van de aangetroffen
dioxine verontreiniging.

Toxicowatch pleit daarom voor
een zo spoedig mogelijk ter hand te
nemen onderzoek naar de bron
(nen) van de dioxinevervuiling in
Harlingen. De gemeente Harlingen
heeft zo’n onderzoek, waarbij de ge-
meente de REC ook expliciet heeftmeente de REC ook expliciet heeft

Onverantwoord
om de REC buiten
beschouwing
te laten als
potentiële bron

genoemd, eerder toegezegd. Het
RIVM heeft medio oktober vorig jaar
al een onderzoeksopzet voorgesteld.
Het is bijzonder opvallend dat dit
aangekondigde bronnenonderzoek
nu – verwijzend naar een vermeend
landelijk, en daarmee algemeen,
probleem – onder het tapijt dreigt te
worden geveegd.

Toxicowatch vindt het onverant-
woord dat het bronnenonderzoek
wordt afgeblazen. Dit mede, omdat
haar allernieuwste onderzoeksresul-
taten, nu bij eieren uit de stadskern
van Harlingen, ook zeer verontrus-
tend zijn. De eieren bevatten even-
eens veel te hoge gehaltes aan dioxi-
nen, namelijk 13,8 pg TEQ per gram
vet.

Biologische eieren afkomstig van
hobbykippenhouders komen door
het weglaten van het bronnenonder-
zoek onterecht in een kwaad dag-
licht te staan. Daarmee dreigt het
hobbymatig houden van kippen
door de paniek die de overheid zaait
het kind van de rekening te worden.
Eieren zijn echter, mits er geen di-
oxinen in zitten, een bron van goede
en gezonde voedingsstoffen.

Toxicowatch vindt daarom dat de
overheid ervoor moet zorgen dat
vervolgonderzoek naar de bron
(nen) van de dioxinen de echte oor-
zaak van de problemen, en daarmee
de boosdoener(s), identificeert. Dan
kan de rest van Friesland zo spoedig
mogelijk weer schoon op de kaart
worden gezet.
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