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Samenvatting 

 
In dit verkennend onderzoek is een inventarisatie gemaakt van  dioxine 
gehaltes in monsters uit Harlingen, Midlum, Kimswerd en Wijnaldum.  
Hierbij zijn eieren van kippen van particuliere, niet-commerciële, 
kippenhouders (hierna te noemen ‘achtererfkippen’), koe- en 
geitenmelk, grond- en voedermonsters geanalyseerd op dioxinen 
(PCDD/F’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (dl-PCB’s). 

De analyses zijn uitgevoerd met de biotechnologische techniek           
DR CALUX®. Het meest verontreinigde monster, met eieren uit Midlum, 
werd met GC/HRMS nader geanalyseerd waarbij een congeneren 
patroon  van de PCDD/F’s en dl-PCB’s is opgesteld. 

De DR CALUX® (screening) analyses geven in acht van de elf 
onderzochte monsters zodanig hoge gehaltes PCDD/F’s en dl-PCB’s 
dat volgens de normen van de IKB (Integrale Ketenbeheersing) nadere 
GC/MS analyse noodzakelijk is. In zowel de DR CALUX® als de GC/HRMS 
analyse overschrijdt het eimonster uit Midlum het voor consumptie 
maximaal toegestane niveau van dioxinen en dl-PCB’s met ongeveer 
een factor twee. Deze eieren mogen dus niet op de markt gebracht 
worden en consumptie dient te worden ontraden. 	  

Het congeneren patroon van het Midlum monster toont aan dat een 
aantal specifieke dioxinen het resultaat kan zijn van thermische emissie 
(verbranding). De aangetroffen hoge concentraties van sommige dl-
PCB’s, met name het zeer giftige PCB 126 dat verantwoordelijk is voor 
de helft van de toxiciteit in het monster, geven aanleiding tot zorg 
omdat het zeer ongewoon is dat er een zodanig hoge concentratie 
PCB 126 in eieren van achtererfkippen in woongebieden wordt 
gevonden.	  

Wat betreft potentiële gezondheidsrisico’s dient uitgaande van de 
resultaten van dit inventariserend onderzoek gesteld te worden, dat 
nader onderzoek naar de bron(nen) van de aangetroffen dioxinen en 
dioxineachtige PCB’s dringend gewenst is teneinde de risico’s voor de 
volksgezondheid te minimaliseren. 	  

 

 

Het onderzoek is gefinancierd door burgers die bezorgd zijn over industriële 
vervuiling in hun leefomgeving. 
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Abstract 

 
 

In this pilot project samples from Harlingen, Midlum, Kimswerd and 
Wijnaldum containing eggs of backyard chickens, milk of cows and 
goats, pieces of soil and foodstuff have been analysed for dioxins 
(PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dl-PCBs).  

The analyses have been performed with the biotechnological 
technique DR CALUX®. The most polluted sample, containing eggs from 
Midlum, was checked using a chemical GC/HRMS analysis.  A 
congener pattern of the PCDD/Fs and dl-PCBs in this Midlum sample 
has been produced. 

The DR CALUX® (screening) analyses show in eight out of eleven egg 
samples levels of PCDD/Fs and dl-PCBs that, according to the Dutch 
IKB (Integrale Ketenbeheersing), make it mandatory to do a further 
GC/MS analysis.  In both the DR CALUX® and the GC/HRMS analyses 
the Midlum egg sample exceeds the maximum acceptable food 
standard for dioxins and dl-PCBs by roughly a factor of two. So these 
eggs should not be placed on the market and consumption should be 
discouraged.  

The congener pattern of the Midlum sample shows that some specific 
dioxins in the sample could be the result of thermal emission. The high 
concentrations of some dl-PCBs, especially the very toxic PCB 126 that 
accounts for half of the total toxicity in the sample, raise concerns 
because it is very unusual that such a high level of PCB 126 is found in 
eggs of backyard chickens in residential areas. 

Regarding possible public health issues this pilot project urgently calls 
for more research into the source(s) of these dioxins and dioxin-like 
PCBs in order to minimize the hazards to human health. 

 

Citizens concerned about industrial pollution in their environment have been 
funding this pilot project. 
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Inleiding; dioxinen/dl-PCB’s  
 

Dioxinen (zie Figuur 1) zijn stoffen die ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Er zijn internationale verdragen om dioxinen te monitoren, te 
reduceren en uiteindelijk te elimineren (Verdrag van Stockholm, zie referentie 
7). In dit verkennend onderzoek worden eieren van achtererfkippen (kippen 
van particuliere, niet-commerciële, kippenhouders), alsmede koe- en 
geitenmelk, voeder en grond geanalyseerd op dioxinen/furanen en dl-PCB’s.	  

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft in 1997 
dioxinen beoordeeld als klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. Dioxinen 
hebben geen industriële toepassingen, maar zijn bijproducten van 
verschillende industriële activiteiten. 

Met de term ‘dioxinen’ worden drie 
groepen (of families) stoffen 
aangeduid: polychloordibenzo-p-
dioxinen (75 PCDD’s), 
polychloordibenzofuranen (135 
PCDF’s) en dioxineachtige 
polychloorbifenylen (12 dl-PCB’s).  De 
getallen geven het mogelijke aantal 
chemisch verwante stoffen (het aantal 
congeneren) per groep of familie.   

De eerste twee groepen, de PCDD’s 
en PCDF’s, komen qua structuur 
overeen en worden daarom ook wel 

kortweg aangeduid als ‘dioxinen’. De dl-PCB’s hebben (binnen de grotere 
groep PCB’s) een aan de PCDD/F’s verwante ruimtelijke structuur en een 
overeenkomstig toxisch profiel. Er zijn vier ‘non-ortho’ dl-PCB’s, waarbij op de 
‘ortho’ plaats geen chloor substitutie is (zie Figuur 10 en 12: PCB 77, 81, 126 en 
169), en acht ‘mono-ortho’ dl-PCB’s (PCB 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 
189).  

Dioxinen/dl-PCB’s treft men altijd aan als mengsel van congeneren.  

Om de toxiciteit van zo’n mengsel te bepalen wordt het zogenaamde TEF of 
TEQ (Toxicologisch Equivalentie Factor of Quotiënt) – model gehanteerd, zie 
Tabel 1 op pagina 15. Dit model rekent met de relatieve giftigheid van een 
29-tal  specifieke dioxinen/dl-PCB’s (7 dioxinen, 10 furanen en de 12 dl-PCB’s, 
de 17 PCDD/F congeneren zijn 2,3,7,8 gesubstitueerde dioxinen). 2,3,7,8-
Tetrachloordibenzo-p-dioxine oftewel TCDD vormt de standaard in dit model 
(TEF-waarde 1) en geldt als de meest toxische dioxine. De concentratie van 
elk van de 29 congeneren wordt met de bijbehorende TEF vermenigvuldigd. 
Dit levert het TEQ van elke congeneer op. Door deze 29 TEQ’s bij elkaar op te 
tellen stelt men de totale toxiciteit van het congeneren mengsel vast.  

Deze 29 congeneren hebben de extreme toxiciteit gemeen. Ze zijn al 
effectief bij een zeer lage concentratie van een  aantal picogrammen per 
gram vet (een picogram is 10-12 gram, oftewel 0,000000000001 gram). Ze zijn 
zeer stabiel (persistent), en bijzonder sterke bioaccumulatoren in 
voedselketens. 

Figuur 1: Dioxinen 
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Onderzoeksmethodiek  
 

Op tien locaties in en om Harlingen zijn bij particulieren eieren van 
achtererfkippen verkregen (zie Bijlage 1, 2, 5 en 7). De kippen hebben een 
vrije uitloop en zijn met uitzondering van locatie Wijnaldum (H2) niet langdurig 
opgehokt. De eieren zijn van hennen ouder dan 1 jaar, behalve op locatie 
Spiker, waar eieren van jonge hennen (26 weken) zijn verkregen (Bijlage 5). 
Screeningsanalyses op dioxinen – PCDD/F’s – en dl-PCB’s zijn uitgevoerd met 
DR CALUX® bioassay door BioDetection Systems (BDS) te Amsterdam (ISO/IEC 
17025). De nadere chemische analyses van het op grond van de 
screeningsanalyse meest verdachte monster zijn verricht door MAS, Münster 
Analytical Solutions in Münster, Duitsland (ISO/IEC 17025).	  

Kippen hebben, als zij vrij kunnen loslopen in de tuin of op het achtererf, 
intensief contact met de organische en anorganische leefomgeving. Deze 
kippen pikken grond, wormen, spinnen, slakken, vliegen, mieren, zaden en 
planten. Uit de analyse van een ei zijn vele omgevingsfactoren te herleiden. 
Dit maakt een ei van een achtererfkip tot een functionele toxicologische 
biomarker, zie Figuur 2.  

 

De eieren zijn op de tien locaties verzameld bij dertien particuliere 
kippenhouders.  Bij zes kippenhouders is vanwege de beperkte hoeveelheid 
beschikbare eieren paarsgewijs drie maal een mengmonster gemaakt. 
Locatie Hichtum, een dorp 22 km van Harlingen, waar op commerciële basis 
vrije uitloop kippen worden gehouden, diende als nulmeting. Van één locatie 
(Midlum (HM)) is bovendien een grondmonster genomen door op 
verschillende plaatsen de toplaag (< 5 cm) af te steken. Na menging is de 
grond in een monster van 100 gram in glaswerk aangeboden voor analyse. 
Van deze locatie is ook een monster van 100 gram genomen van het 
kippenvoer (zie Bijlage 1).  

 

Figuur 2: Eieren van achtererfkippen als biomarkers van industriële vervuilingen. 
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DR CALUX® bioassay 
 
 
DR CALUX® 1 is een biotechnologische meetmethode met speciaal 
gekweekte cellen die op dioxinen en dl-PCB’s reageren met het uitzenden 
van een bepaalde hoeveelheid licht (zie Figuur 3). De uitgezonden 
hoeveelheid licht is evenredig met de hoeveelheid dioxinen/dl-PCB’s. Met 
deze screeningstechniek is de opwerking van de monsters eenvoudiger en 
sneller dan bij chemische analyses. DR CALUX® bioassay is een betrouwbare 
techniek welke steeds vaker in onderzoeken wordt toegepast.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	  DR CALUX® : Dioxin Responsive Chemical Activated LUciferase gene eXpression assay	  

Figuur 3: DR CALUX® 
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Eieren; resultaten en nadere 
beschouwing 
 
In Figuur 4 zijn de resultaten van de met DR CALUX® bepaalde totale 
hoeveelheden dioxinen en dl-PCB’s per meetlocatie aangegeven (zie 
ook Bijlage 2 voor de afzonderlijk bepaalde PCDD/F waarde, eenheid 
pg BEQ/g vet, bij een bioassay gebruikt men ‘BEQ’ in plaats van ‘TEQ’). 
De hoogst aangegeven waarde (10,9) is de (afgeronde) GC/HRMS 
waarde (de DR CALUX® waarde is 11). De hoogste (screenings)waarde 
van 11 pg BEQ/gram is dus door chemische analyse met GC/HRMS 
apparatuur bevestigd (Bijlage 9: 10,86 pg TEQ/gram. Zie ook Tabel 1 op 
pagina 15). 

De figuur laat verontrustende hoeveelheden dioxinen en dl-PCB’s in en 
rond Harlingen zien. Op acht locaties zijn de waarden in de eieren van 
de achtererfkippen zodanig hoog dat op grond van de Nederlandse 
voedselnorm  – nadere GC/MS analyse indien het gehalte hoger is dan 
2 pg TEQ/gram vet2 – verder onderzoek vereist is. Bijlage 9 geeft de 
laboratoriumresultaten, zowel van de DR CALUX® analyses als van de 
nadere GC/HRMS analyse van het Midlum monster. Zoals uit het BDS 
rapport blijkt zijn volgens de Europese voedselnormen vijf locaties 
verdacht. 	  

De nulmeting (zie boven, locatie Hichtum, eieren genomen van een 
grotere kippen boerderij bij een dorp 22 km van Harlingen) leverde 0,7 
pg BEQ/gram vet op.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   IKB; Integrale Ketenbeheersing, landelijk orgaan kwaliteit eieren, zie Bijlage 4	  

Figuur 4: Resultaten DR CALUX® PCDD/F’s en dl-PCB’s  in eieren van achtererfkippen 
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Problemen met verhoogde waarden dioxinen/dl-PCB’s in eieren van 
achtererfkippen zijn weliswaar eerder gesignaleerd in Nederland, en wel in 
2001(zie referentie 1, 2, 5), maar er is vervolgens geen follow-up aan deze 
onderzoeken gegeven.  In deze referenties (1, 2, 5) wordt een verband 
gelegd met historische bodembelasting. Of dit in Harlingen de bron is van de 
gevonden dioxinen/dl-PCB’s dient nader onderzocht te worden. De beide 
negatieve monsters (groen gemarkeerd in Figuur 4) geven aan dat het 
langdurig ophokken, en het nemen van eieren van heel jonge hennen (in dit 
geval 26 weken van het ras Brahma), een preventieve oplossing kan zijn ter 
vermijding van verontreiniging met dioxinen/dl-PCB’s.  

Figuur 5 laat zien wat de consumptie van één Midlum (HM) ei inhoudt voor 
een volwassen persoon. Er is uitgegaan van 6 gram vet per ei, wat betekent 
dat een ei uit Midlum 6 x 10,9 oftewel 65,4 pg TEQ bevat. De ADI (Acceptable 
Daily Intake) voor een mens is 2 pg TEQ/kg lichaamsgewicht/dag. Bij een kind 
van 20 kg (dat bijgevolg een ADI van 40 pg TEQ per dag heeft) leidt de 
consumptie van één Midlum-ei dus al tot een forse overschrijding van de 
maximaal aanvaardbare dagelijkse dosis dioxinen/dl-PCB’s. Daarbij dient nog 
te worden opgemerkt dat mensen die eieren van achtererfkippen betrekken 
vaak meer eieren consumeren dan het landelijk gemiddelde van 2,7 ei per 
week. 

 

 
 
Zoals boven gesteld overschrijden volgens de Nederlandse norm (Integrale 
Ketenbeheersing, IKB, zie Bijlage 4) acht monsters de grens van 2 pg 
BEQ/gram vet. In dat geval geldt de  verplichting om 
 

• een nadere GC/MS analyse te verrichten 
• onderzoek in te stellen naar de bron van de verontreiniging 
• controles op dioxineachtige PCB’s uit te voeren 
• maatregelen te nemen om de bron van verontreiniging te reduceren 

of te elimineren.  

Figuur 5: Dioxinen/dl-PCB’s in Midlum eieren vergeleken met de aanvaardbare dagelijkse 
hoeveelheid voor een volwassen vrouw van 70 kg (WHO) 
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Additioneel onderzoek; grond en voer 
 

Er zijn grondmonsters genomen op de locatie met de meest verontreinigde 
eieren (Midlum (HM), zie boven), op een agrarisch bedrijf in Wijnaldum en op 
een agrarisch bedrijf in Wommels. Deze laatste locatie diende als nulmeting 
voor grond. Zie Figuur 6.	  

 

 
 

De figuur laat zien dat op de locatie met de meest verontreinigde eieren 
ongeveer drie maal zo veel dioxinen/dl-PCB’s in de grond wordt 
aangetroffen als op de andere twee locaties. 	  

In het voer voor de kippen op locatie Midlum (HM) was de hoeveelheid 
dioxinen/dl-PCB’s onder de detectiegrens van 0,072 pg BEQ/g (zie Bijlage 3). 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Resultaten DR CALUX®  PCDD/F’s en dl-PCB’s  in grond 
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Additioneel onderzoek; melk 
 

Figuur 7 toont de resultaten van de  met DR CALUX® bioassay uitgevoerde 
bepaling van PCDD/F’s en dl-PCB’s in melkmonsters.  

	  

De gevonden waardes zitten onder de Europese norm van maximaal 3 pg 
TEQ/gram vet voor dioxinen/dl-PCB’s. De waarde van koemelk in 
Pietersbierum in het biomonitoringonderzoek (GC/MS) van het LTO bedraagt 
0,62 pg TEQ/g vet in week 38 van 2012 (zie referentie 6). De koemelk in 
Wommels is als nulmeting gebruikt.	  

In Figuur 7 is te zien dat geitenmelk minder dioxinen/dl-PCB’s bevat dan 
koemelk. De geiten worden het hele jaar op stal gehouden en gevoerd met 
gras van het land. De koeien in dit onderzoek hebben wel weidegang. Of de 
conclusie gerechtvaardigd is dat de hogere waardes dioxinen/dl-PCB’s van 
dieren met weidegang wordt veroorzaakt door inademing, dus door nasaal 
en pulmonaal xenobiotisch transport, dient nader te worden onderzocht.  

 

 

	  

Figuur 7: Resultaten DR CALUX®  PCDD/F’s en dl-PCB’s  in melk 
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Congeneren in het Midlum eimonster 
 
In Tabel 1 (zie pagina 15) zijn de resultaten te zien van de in Münster met de 
GC/HRMS techniek uitgevoerde nadere bepaling van de dioxinen en dl-
PCB’s in het meest verontreinigde monster, de eieren van locatie Midlum 
(HM). Deze chemische analyse bevestigt het resultaat van de DR CALUX® 
bioassay (10,86 pg TEQ/g vet respectievelijk 11 pg BEQ/g vet). Met de 
GC/HRMS techniek is echter wel een verschillend gehalte PCDD/F’s gemeten, 
welke op 4,8 pg TEQ/g vet uitkomt, terwijl DR CALUX® hier 2,6 pg BEQ/g vet 
meet. Dit verschil in de resultaten van beide methodes zou een aanwijzing 
kunnen zijn dat het werkelijke aandeel PCDD/F’s groter is dan naar voren 
komt uit de metingen met de bioassays op de andere locaties. In Bijlage 6 is 
een indicatieve theoretische calculatie3 uitgevoerd onder de aanname dat 
er sprake is van één emissiebron van dioxinen/dl-PCB’s. Om deze indicatieve 
theoretische calculatie te staven dient nader onderzoek van de monsters van 
de andere locaties plaats te vinden. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figuur 8 geeft het aandeel van de diverse congeneren, de verschillende 
dioxinen/dl-PCB’s, in de totale toxiciteit van het Midlum (HM) eimonster.       

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  vermenigvuldiging van de met DR CALUX® bepaalde waarde van het Totaal (PCDD/F / dl-

PCB) met de factor (4,80/10,86)	  

Figuur 8: Aandeel van de diverse congeneren in de totale 
toxiciteit van het Midlum (HM) eimonster 
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De belangrijkste PCDD’s zijn TCDD (2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-
dioxin (TetraCDD)) en 1,2,3,7,8-Pentachloordibenzo-p-dioxine (PentaCDD), 
deze zijn in het monster goed voor 5% respectievelijk 15% van de totale TEQ. 
Van de gevonden furanen draagt 2,3,4,7,8-Pentachloordibenzofuraan 
(PentaCDF) 9 % bij aan de totale toxiciteit (TEQ).  
 

In Figuur 9 is de concentratie-‘fingerprint’ van de PCDD/F-fractie in het 
Midlum (HM) eimonster te zien. 

 

	  

Dioxinen en furanen (PCDD/F’s) worden meestal aangetroffen als producten 
van thermische emissie. Het hier gevonden patroon, de ‘fingerprint’, is echter 
te weinig eenduidig om tot een duidelijke brondefiniëring te komen. Zo kan 
de verhouding OctaCDD/HeptaCDD en de onderlinge verhouding van de 
drie HexaCDD congeneren wijzen op een depositie van dioxinen door een 
afvalverbrandingsoven (inclusief een niet-lokale AVI), maar ook een 
(historische) bron van slibbemesting kan hieraan ten grondslag liggen (zie 
referentie 9). 	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figuur 9: Congeneren patroon PCDD/F’s  in het eimonster te Midlum 
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Congeneren 
 

Conc. 
pg/g vet 

 

TEF 
 
 

TEQ pg/g 
vet 

afgerond 

% totale 
TEQ 

 

     
2378-TetraCDD       0,543 1 0,543   5,0 
12378-PentaCDD       1,62 1 1,62 14,9 
123478-HexaCDD       0,746 0,1 0,075   0,7 
123678-HexaCDD       4,26 0,1 0,426   3,9 
123789-HexaCDD       1,00 0,1 0,1   0,9 
1234678-HeptaCDD     10,2 0,01 0,102   0,9 
12346789-OctaCDD     20,6 0,0003 0,006   0,1 
SUM PCDD’s     2,9 26,4 
     
2378-TetraCDF       4,83 0,1 0,483   4,4 
12378-PentaCDF       2,94 0,03 0,088   0,8 
23478-PentaCDF       3,08 0,3 0,924   8,5 
123478-HexaCDF       1,42 0,1 0,142   1,3 
123678-HexaCDF       1,31 0,1 0,131   1,2 
123789-HexaCDF       0,0805 0,1 0,008   0,1 
234678-HexaCDF       1,17 0,1 0,117   1,1 
1234678-HeptaCDF       3,74 0,01 0,037   0,3 
1234789-HeptaCDF n.d. 0,01 0   0,0 
12346789-OctaCDF       1,61 0,0003 0,0005   0,0 
Sum PCDFs     1,9 17,8 
     
PCB 77   489 0,0001 0,049   0,45 
PCB 81     35,5 0,0003 0,011   0,10 
PCB 126     55,8 0,1 5,580 51,34 
PCB 169       4,00 0,03 0,120   1,10 
     
PCB 105 3208 0,00003 0,096   0,87 
PCB 114   223 0,00003 0,007   0,06 
PCB 118 5479 0,00003 0,164   1,48 
PCB 123   150 0,00003 0,005   0,04 
PCB 156   641 0,00003 0,019   0,17 
PCB 157   120 0,00003 0,004   0,03 
PCB 167   298 0,00003 0,009   0,08 
PCB 189     71,7 0,00003 0,002   0,02 
SUM PCB-TEQ     6,06 55,8 
       

 SUM PCDD/PCDF/dl-PCB-TEQ   10,86   

 
 
 

 
 

Tabel 1:  GC/HRMS congenerenpatroon eieren Midlum (HM) 
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PCB 126 in het Midlum eimonster 
 

Dioxineachtige PCB’s zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de 
gevonden verontreiniging in de eieren uit Midlum. De non-ortho (dl-)PCB 126, 
3,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl (zie Figuur 10), veroorzaakt maar liefst 51% van 
de totale toxiciteit (zie Figuur 8 en Tabel 1, de eerste vier PCB’s in deze tabel 
zijn de non-ortho dl-PCB’s).  PCB 126 heeft een TEF-waarde van 0,1 en is 
daarmee de meest toxische dl-PCB.  

 

 

Opmerkelijk is dat 92% van de TEQ van de dl-PCB’s veroorzaakt wordt door 
PCB 126. Zie figuur 11.  

 

 

 

Figuur 10: Structuurformule PCB 126 

Figuur 11: Relatief aandeel van de diverse dl-PCB congeneren in de toxiciteit  
   van het Midlum (HM) eimonster 
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Hoewel de overige dl-PCB’s dus beduidend minder bijdragen aan de 
toxiciteit kunnen hun respectievelijke concentraties een aanwijzing vormen 
om tot een brondefiniëring te komen. Zo heeft PCB 77 (3,3′,4,4′-
Tetrachloorbifenyl) de hoogste concentratie van de vier non-ortho dl-PCB’s 
(84% , zie Figuur 12 ). In de gegevens van de EU (1997-2004) wordt PCB 77 ook 
als dominante stof aangetroffen in eieren van vrije uitloop kippen (zie 
referentie 5). Omdat PCB 77 een TEF-waarde van 0,0001 heeft (zie Tabel 1) is 
het aandeel van PCB 77 in de totale toxiciteit van het monster echter relatief 
gering.  

 

 

 

Van de mono-ortho dl-PCB’s (zie Tabel 1: de overige acht PCB’s vanaf PCB 
105) komen vooral 2,3,3',4,4'-Pentachloorbifenyl, PCB 105, (30% van de totale 
concentratie van de 29 congeneren) en 2,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl, PCB 
118, (51% (idem)) in relatief grote hoeveelheden voor. Omdat PCB 105 en 
PCB 118 beide een TEF-waarde van 0,00003 hebben (zie Tabel 1) is het 
aandeel van deze twee dl-PCB’s in de totale toxiciteit van het monster echter 
(evenals die van PCB 77) relatief gering. De mono-ortho dl-PCB’s dragen 
slechts 3% bij aan de totale TEQ in de eieren van Midlum (HM), zie Figuur 13. 

Figuur 12: Relatieve concentratie en TEQ van de vier non-ortho dl-PCB’s 
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PCB’s zijn altijd als mengsel van congeneren gebruikt in industriële 
toepassingen zoals lijmen, bestrijdingsmiddelen, brandvertragers en zelfs  in 
chirurgische implantaten.   

De meest toxische polychloorbifenyl is dus PCB 126, deze werd van 1929 tot 
1977 veelvuldig toegepast in verfproducten (bijvoorbeeld Clophen A50), in 
koel- en smeermiddelen van transformatoren en condensatoren en als 
dichtingskit. Zo wordt in het rapport ‘An Unrecognized Source of PCB 
Contamination in Schools and Other Buildings’ het afbreken van 
overheidsgebouwen, zoals scholen, en commerciële gebouwen als een 
belangrijke bron van PCB 126 emissie genoemd (zie referentie 3, 4). In België is 
momenteel een grootschalig onderzoek gaande naar nog meer bronnen 
van PCB 126 (zie referentie 8). Hierbij komt ook emissie van PCB 126 door 
werkzaamheden bij auto- en scheepssloperijen in beeld.  

Uit de literatuur (zie referentie 3, 4) blijkt dat het moeilijk is om een eenduidige 
bron voor PCB 126 vast te stellen. Verbranding van PCB’s kan leiden tot een 
hogere emissie van PCB 126, maar ook sloopwerkzaamheden kunnen dus 
leiden tot een substantiële emissie. Alle mogelijke bronnen, historische zowel 
als actuele,  dienen daarom te worden geïnventariseerd en geëvalueerd 
naar de rol die zij kunnen spelen bij potentiële PCB 126 emissies.  

Het onderhavige inventariserend onderzoek in de omgeving van Harlingen 
maakt eens te meer duidelijk dat verder onderzoek noodzakelijk is om de 
volksgezondheid te beschermen. 

 

Figuur 13: Percentage PCDD’s/PCDF’s/non-ortho en mono-ortho dl-PCB’s eieren Midlum (HM) 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

• Dit onderzoek toont twee problemen aan in Harlingen: dioxinen 
(de PCDD/PCDF’s), en dioxineachtige PCB’s. 	  

• Een deel van de gevonden dioxinen en furanen ( PCDD/F’s) kan 
het product van thermische emissie zijn. 	  

• De grote hoeveelheden dioxineachtige PCB’s op een aantal 
meetlocaties geeft reden tot zorg.	  

• Uit de GC/HRMS analyse van eieren van achtererfkippen uit 
Midlum blijkt dat de helft van de toxiciteit bepaald wordt door 
PCB 126, de giftigste dioxineachtige polychloorbifenyl.	  

• Er moet op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komen omtrent 
de bron(nen) van de dioxinen en dioxineachtige PCB’s om deze 
emissie te kunnen reduceren of te elimineren. 	  

• Gezien de resultaten van de screening met DR CALUX®  en de 
met GC/HRMS bepaalde waarde van het eimonster uit Midlum 
(zie Bijlage 8) moet consumptie van eieren van achtererfkippen 
in Harlingen en omgeving vooralsnog beslist ontraden worden. 	  

• Analyses van eieren van achtererfkippen in Harlingen, Midlum, 
Kimswerd en Wijnaldum maken duidelijk, dat het agrarisch 
biomonitoringprogramma van het LTO niet zonder meer kan 
worden gebruikt om uitspraken te doen over de risico’s voor de 
volksgezondheid4.	  

• Het is aan te bevelen om (landelijke) voorlichting te geven over 
de risico’s van consumptie van eieren van achtererfkippen in en 
rond industriegebieden. 	  

• Humane biomonitoring kan de blootstelling aan dioxinen/dl-
PCB’s bij  foetussen, jonge kinderen en zwangere vrouwen in 
beeld brengen, zodat maatregelen kunnen worden genomen 
om de gezondheid van de bevolking te beschermen. 	  

 

Uitgaande van de resultaten van dit inventariserend 
onderzoek dient gesteld te worden dat, met het oog op de 
mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, verder 
onderzoek noodzakelijk is.   

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Brief	  Gemeente	  Harlingen	  14-11-2012:	  Aanvullingen	  raadsvoorstel	  REC	  



	   20	  

Literatuurlijst 
 
 

1. Dioxins in organic eggs: a review, M. de Vries, R.P. Kwakkel and A. Kijlstra, 
2006, Wageningen Journal of Life Sciences, NJAS 54-2, 2006,  207-221 

2. Beheersing dioxines in eieren van leghennen met buitenloop,                      
A. Kijlstra, W.A. Traag, L.A.P. Hoogenboom, rapport 123, 2008 
 
3. An Unrecognized Source of PCB Contamination in Schools and Other 
Buildings, Robert F. Herrick, Michael D. McClean, John D. Meeker, Lisa K. 
Baxter, and George A. Weymouth , Environ. Health Perspect. 112:1051–1053 
2004  

4. PCB's in bouwmateriaal in Nederland , RIVM Briefrapport 601356003/2012   
Y. Bruinen de Bruin, M.P.M. Janssen  

5. Contamination of free-range chicken eggs with dioxins and dioxin-like 
polychlorinated biphenyls, Greet Schoeters and Ron Hoogenboom,           
Mol. Nutr. Food Res., 2006, 50, 908 – 914  
 
6. Biomonitoringprogramma rond de Reststoffen Energie Centrale (REC) 
Harlingen, januari tot en met december 2012, C.J. van Dijk & A.J. van Alfen  

7. Aanvulling en actualisatie van het Nationaal Implementatieplan voor 
Nederland in het kader van het Verdrag van Stockholm betreffende 
Persistente Organische Verontreinigende Stoffen voor de periode 2005 tot en 
met 2008, 16 februari 2011  

8. Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2011, Verspreiding van 
PCB’s, Covaci A., Roosens L., Weijs L., Van Volsem S., Van Hooste H., Vlaamse 
Milieumaatschappij, mira, www.milieurapport.be, 2011  

9. Doctoraal Thesis Peter A. Behnisch, Universität Tübingen, Deutschland 
(1997) 

10. The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and 
Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like 
Compounds, Martin van Berg e.a., Toxicol. Sci., October, 2006; 93(2): 223–241 

 

	  

	  

	  

	  

	  



	   21	  

Afkortingen 
 

BEQ Door bioassay gemeten toxiciteit  
 

DR CALUX® Dioxin Responsive Chemical 
Activated LUciferase gene 
eXpression assay 
 

Congeneren Verbindingen met een zekere mate 
van overeenkomst in chemische 
structuur 
 

dl-PCB’s 
 

Dioxine-achtige polychloorbifenylen 
 

GC/HRMS  
 

Gaschromatograaf gekoppeld met 
een hoge resolutie 
massaspectrometer 
 

IARC International Agency for Research 
on Cancer  

  
PCDD’s 
 

Polychloordibenzo-p-dioxinen  

  
PCDF’s 
 

Polychloordibenzofuranen 
 

PCB’s 
 

Polychloorbifenylen 
 

PCB 126 3,3',4,4',5-Pentachloorbifenyl  
  
TCDD of 2,3,7,8-TCDD  
 

2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-dioxine  
 

TEF 
 

Toxicologisch Equivalentie Factor 
 

TEQ 
 

Toxicologisch Equivalentie Quotiënt 
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	   23	  

Bijlagen 
Bijlage 1: Analyses pilotproject Harlingen 
	  

Nr. BDS nr. Matrix Lokatie Bemonstering 

1 10683 Koemelk  Pietersbierum 250 ml 

2 10684 Koemelk 0 Wommels 250 ml 

3 10685 Geitenmelk  Hoarnestreek 250 ml 

4 10686 Kippeneieren Midlum (HM) 10 stuks 

5 10687 Kippeneieren Wijnaldum (AL) 10 stuks 

6 10688 Kippeneieren Wijnaldum (SL) 10 stuks 

7 10689 Kippeneieren Wijnaldum (H2) 10 stuks 

8 10690 Kippeneieren 0 Hichtum 10 stuks 

9 10691 Bodem  Wijnaldum (HB) 100 gram 

10 10692 Bodem Wommels 100 gram 

11 10921 Water Nieuwe 
Industriehaven 

750 ml  

12 10922 Water Westhoek 750 ml  

13 10860 Kippenvoer Midlum (HM) 100 gram  

14 10861 Bodem  Midlum (HM) 100 gram  

15 10862 Kippeneieren  Harlinger 
Straatweg (2) 

10 stuks 

16 10863 Kippeneieren  Spiker 10 stuks 

17 10864 Kippeneieren  Oude Trekweg 
(2) 

10 stuks 

18 10865 Kippeneieren  Harlingen Zuid 10 stuks 

19 10866 Kippeneieren  Midlum (2)  10 stuks 

20 10867 Kippeneieren  Kimswerd 10 stuks 

	  

Koemelk (0) en Kippeneieren (0): de nulmetingen 
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Bijlage 2: Resultaten analyses achtererfeieren            
  (pg BEQ en TEQ/g vet) 

 
	  

Nr. Client-
code 

BDS-
code 

Locatie 
eieren 

 
PCDD/F’s  

 

dl-
PCB’s 

 

Totaal 
PCDD/F 
dl-PCB’s 

 

1b 4 10686 Midlum (HM) GC/HRMS 4,8 6,1 10,9 

1a 4 10686 Midlum (HM) 2,6 8,4 11 

2 5 10687 Wijnaldum (AL) 0,6 3,1 3,7 

3 6 10688 Wijnaldum (SL)  0,5 2,4 2,9 

4 7 10689 Wijnaldum (H2) 0,5 1,2 1,7 

5 8 10690 Hichtum 0,1 0,6 0,7 

6* 15 10862 Harlinger Straatweg (2) 1,5 1,6 3,1 

7 16 10863 Spiker 0,1 0,6 0,7 

8* 17 10864 Oude Trekweg (2) 0,8 4,2 5,0 

9 18 10865 Harlingen Zuid 1,1 4,6 5,7 

10* 19 10866 Midlum (2) 1,3 5 6,3 

11 20 10867 Kimswerd 0,1 2 2,1 

In pg BEQ/g vet behalve 1b in pg TEQ/g vet 

* mengmonsters van twee naburige locaties 

De dl-PCB waarde wordt met DR CALUX®  niet afzonderlijk bepaald, maar is in de een na 
laatste kolom berekend als het verschil tussen de waarde van Totaal (PCDD/F dl-PCB’s) en de 
PCDD/F’s waarde. 
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Bijlage 3: Additioneel onderzoek grond en voer             
  (pg BEQ/g vet) 

 
	  

Client-
code 

BDS-
code Matrix 

 
PCDD/F’s  
 

dl-
PCB’s 
 

Totaal 
PCDD/F 

 dl-PCB’s 
 

9 10691 Grond Wijnaldum (HB) 0,22 1,6 1,82 

10 10692 Grond Wommels 0,24 1,1 1,34 

13 10860 Kippenvoer, Midlum (HM) <0,036 <0,036 <0,072 

14 10861 Grond, Midlum (HM) 0,64 3,81 4,45 

	  

Bijlage 4: Normen IKB (Integrale Ketenbeheersing) 
	  

	  

 IKB Norm eieren pg/g vet Actie 

EC-CALUX totaal 
PCDD/F’s/dl PCB’s >2 

GC/MS analyse 

EC-CALUX PCDD/F’s >2 GC/MS analyse 

EC-CALUX dl-PCB’s >2 GC/MS analyse 

GC/MS PCDD/Fs  >2,5 verbod 

GC/MS PCDD/Fs dl-PCB’s >5 verbod 
	  

Als de CALUX-methode (of de GC-MS/MS methode) wordt toegepast 
zonder splitsing in dioxines en dioxine-achtige PCB’s, dan moet de 
uitslag wijzen op een gehalte lager dan 2 pg TEQ/g vet. Als de CALUX-
methode (of de GC-MS/MS methode) wordt toegepast met splitsing in 
dioxines en dioxine-achtige PCB’s, dan moet het indicatief gehalte in 
beide fracties lager zijn dan 2 pg TEQ/g vet. Als de uitslag van de 
CALUX-methode wijst op een gehalte van 2 pg TEQ/g vet of hoger, 
dan moet alsnog onderzoek via de GC/MS- methode plaatsvinden.  
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Bijlage 5: Informatie en resultaten per locatie  

 

 
Nr Locatie Vuur

korf 
Aantal 
kippen 

Uitloop 
m2 

Binnenhok 
m2 

Leeftijd in 
weken 
gemid. 

Soort 

1 Midlum (HM) ja 12 1500 2 104 divers 

2 Wijnaldum (AL) ja 15 3000 4 104 Silverpel 

3 Wijnaldum (SL)  ja 12 1000 8 104 divers 

4 Wijnaldum (H2) nee 8 2500 6 52 Silverpel 

5 Hichtum nee 4300 20.000 500 52 divers 

6 Harlinger 
Straatweg (2)  

nee 12 15 4 104 divers 

7 Oude Trekweg (2) nee 10 25 6 104 divers 

8 Harlinger Zuid ja 20 35 4 104 divers 

9 Midlum (2) nee 8 10 5 104 Silverpel 

10 Kimswerd nee 20 2000 6 52 Barneveld 

11 Harlinger Spiker nee 10 10 6 26 Brahma 
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Bijlage 6: Theoretische omrekentabel PCDD/F’s  

 
 
Nr 

 
TW-
code 

 
BDS-
code 
 
 

Locatie 
 
 
 

 
 

PCDD/F’s 
pg BEQ/ 

g vet 
 
 
  

 

dl-
PCB’s 

pg BEQ/ 
g vet 

 
 

 

Totaal 
PCDD/F 
dl-PCB’s 
pg BEQ/ 

g vet 

Berekend 
PCDD/F’s 
pg TEQ/ 
g vet 

1b 4 10686 Midlum (HM) GC/HRMS 4,8 6,1 10,9   4,8 

5 8 10690 Hichtum 0,1 0,6 0,7 0,3* 

4 7 10689 Wijnaldum (B) 0,5 1,2 1,7 0,8* 

10 20 10867 Kimswerd 0,1 2 2,1 0,9* 

3 6 10688 Wijnaldum (SL)  0,5 2,4 2,9 1,3* 

2 5 10687 Wijnaldum (AL) 0,6 3,1 3,7 1,6* 

6 15 10862 Harlinger Straatweg (2) 1,5 3,1 4,6 2,0* 

7 17 10864 Oude Trekweg (2) 0,8 4,2 5,0 2,2* 

8 18 10865 Harlingen Zuid 1,1 4,6 5,7 2,5* 

9 19 10866 Midlum (2) 1,3 5 6,3 2,8* 

 

* Vermenigvuldiging van de met DR CALUX® bepaalde waarde van  (Totaal PCDD/F / 
dl-PCB) met de factor (4,80/10,86). Deze factor geeft het aandeel van PCDD/F’s in 
het totaal bij de GC/HMRS bepaling van de Midlum (HM) eieren. 

	  

	  

 



	   28	  

Bijlage 7: Checklist monstername kippen  

 
 
 
Grondsoort (zand/klei/anders)  
 
Totaal aantal kippen op het bedrijf 
 
Leeftijd van de kippen (in weken) 
 
Legpercentage van de kippen  
 
Oppervlakte van de uitloop  
 
Percentage van de uitloop begroeid met gras 
 
Is/was er een stookplaats aanwezig op het bedrijf (ja/nee) 
 
Kippenras 
 
Wordt zaagsel/stro gestrooid in het hok (ja/nee) 
 
Is/was er een allesbrander op het bedrijf (ja/nee) 
 
Worden (ecto)parasieten bestreden met 
vruchtboomcarbolineum (ja/nee), met biodiesel (ja/nee), 
andere middelen voor de bestrijding van parasieten (ja/nee)  
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Bijlage 8: Commentaar MAS Midlum eimonster 
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Bijlage 9: Resultaten analyses  
  BDS DR CALUX®  en MAS GC/HRMS 

	  

 
 

 


