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SAMENVATTING 

In dit advies wordt, naar aanleiding van een desbetreffende 

vraag van de voormalige Minister van Volksgezondheid en Mi

lieuhygiëne, ingegaan op de Mogelijke consequenties voor de 

Nederlandse bevolking van het toepassen van afvalstoffen 

•et een verhoogd gehalte aan radionucliden als bouwmate

riaal in de woning- en utiliteitsbouw. 

De Minister wijst er in zijn adviesaanvraag op dat er in 

toenemende -nate de behoefte bestaat afvalprodukten als 

bouwmateriaal te gaan gebruiken. Sommige van deze stoffen, 

zoals vliegas en afvalgips (met name dat afkomstig van de 

fosforzuurfabricage), hebben in vergelijking met andere 

bouwmaterialen een verhoogde concentratie radioactieve 

stoffen. 

Indien genoemde afvalstoffen niet worden hergebruikt in één 

of andere vorm, komen zij direct in het milieu terecht. 

Voor wat betreft afvalgips betekent dit een belasting van 

het oppervlaktewater, voor wat betreft vliegas houdt dit in 

het algemeen een belasting van de bodem in. De Minister 

vraagt dan ook een afweging te maken tussen de radiologis

che consequenties van het gebruik van genoemde afvalstoffen 

in bouwmateriaal en de milieuhygiënische consequenties van 
het lozen of dumpen van deze stoffen. 

De commissie behandelt in dit interimadvies alleen het 

eerste vraagstuk. De tweede vraag is namelijk gecompliceerd 

en zal, mede door het niet volledig zijn van de ter zake 

benodigde gegevens, niet binnen korte tijd beantwoord kun

nen worden. Bovendien is er thans een sterke maatschappe

lijke behoefte aan een advies inzake een aan bouwmateriaal 

te stellen norm betreffende het toelaatbare gehalte aan 

radionucliden. 

De commissie heeft bij het formuleren van haar aanbevelin

gen in de eerste plaats aansluiting gezocht bfj de aanbeve-
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lingen van de International Commission on Radiological Pro

tection (ICRP), die zijn neergelegd in de rapporten ICRP-26 

(1977) en ICRP-39 (1984). Oit houdt onder meer in dat de 

commissie bij de schatting van het zich door blootstelling 

aan ioniserende straling voordoende risico voor de volksge

zondheid is uitgegaan van een lineaire dosis-effectrela

tie. Bovendien zijn de dosisbijdragen op de verschillende 

organen gewogen «et behulp van door de ICRP aanbevolen 

weegfactoren om zo het effectieve dosisequivalent te bere

kenen. 

De commissie heeft om te komen tot de beheersing van de 

stralingsbelasting uit bouwmaterialen een systeem opgesteld 

waarin, uitgaande van een voor het individu maximaal toe

laatbaar additioneel dosisequivalent enerzijds en een zon

der enig voorbehoud toelaatbaar te achten additioneel do

sisequivalent voor grote groepen van de bevolking ander

zijds, twee grenswaarden voor de activiteitsconcentratie 

voor elk bouwmateriaal afzonderlijk worden gegeven. 

Bouwmateriaal waarvan de activiteit zich onder de onderste 

grenswaarde bevindt, kan zonder enig voorbehoud worden toe

gepast, waarbij in rekening is gebracht dat het gebruik van 

industriële afvalstoffen in de vorm van grondstoffen voor 

bouwmaterialen op zich een maatschappelijk nut vertegen

woordigt. Voor materialen waarvan de activiteitsconcentra

ties de onderste grenswaarden overschrijden, is het ver

richten van een analyse van voor- en nadelen van het toe

passen van de desbetreffende bouwmaterialen noodzakelijk. 

Op grond van deze analyse kunnen voor een of meer bouwmate

rialen grenswaarden worden vastgesteld die hoger zijr dan 

de thans aangegeven onderste grenswaarden. 

De commissie heeft normen vastgesteld waarboven de activi

teitsconcentratie niet mag uit komen, aangezien dan een ge

bied wordt genaderd waar het risico voor de leden van de 

bevolking te groot zou kunnen worden. Deze normen worden 
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aangeduid met "bovenste grenswaarden". 

Voor het bepalen van de onderste grenswaarden is de commis

sie uitgegaan van een verhoging van het effectieve dosis

equivalent van 0,1 mSv per jaar, betrokken op een referen

tiepersoon in referentieomstandigheden. De keus voor deze 

waarde is mede ingegeven door het feit dat de spreiding in 

de blootstelling door het gebruik van de huidige bouwmate

rialen van deze orde van grootte wordt geschat. 

De commissie concludeert dat een maximale verhoging van de 

individuele stralingsbelasting overeenkomend met een effec

tief dosisequivalent tot 0,5 mSv per jaar aanvaardbaar kan 

worden geacht, indien uit een analyse voor het toepassen 

van het gebruik de desbetreffende bouwmaterialen blijkt dat 

de voordelen van het gebruik groter zijn dan *e nadelen 

daarvan. Bij de vaststelling van deze waarde heeft de com

missie rekening gehouden met het feit dat een grote groep 

van de bevolking blootgesteld zal worden aan deze extra be

lasting en dat het stralingsrisico voor sommigen ten gevol

ge van biologische factoren, leefgedrag en bouwkundige fac

toren hoger kan zijn dan gemiddeld. 

De maximale verhoging houdt in dat gemiddeld over de gehele 

bevolking de jaarlijkse blootstelling op den duur zou stij

gen met ten hoogste 0,05 mSv. Dit betekent dat de huidige 

gemiddelde blootstelling uit natuurlijke bron van circa 1,4 

mSv per jaar met enkele procenten zou toenemen. 

Net de door de ICRP gegeven risicofactoren schat de commis

sie het aantal nadelige effecten (fatale kankerinducties en 

ernstige genetische afwijkingen) die in de bevolking zouden 

kunnen optreden, indien bouwmaterialen met een activiteits

concentratie gerelateerd aan de bovenste grenswaarde zouden 

worden gebruikt, op circa 14 per jaar. De commissie wijst 

erop dat het hier gaat om een berekend en niet om een bewe

zen risico. Zij constateert dat tot nu toe in gebieden waar 
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de achtergrondstraling van nature veel hoger is dan in 

Nederland een mogelijke verhoging var, het aantal kankerge

vallen of genetische afwijkingen tot nu toe epidemiologisch 

niet aantoonbaar is gebleken. 

De commissie wijat in haar advies een beschouwing aan de 

stralingsbelasting in Nederland ten gevolge van natuurlijke 

radioactiviteit.De commissie berekent de stralingsbelasting 

ten gevolge van kosmische straling, radioactiviteit in en 

uit de aardkorst, radioactiviteit binnen het menselijk li

chaam en radioactiviteit ten gevolge van het gebruik van de 

huidige bouwmaterialen op de reeds eerder vermelde 1,4 mSv 

per jaar. Het bouwmateriaal draagt van nature voor circa 25 

procent bij tot deze belasting. 

De spreiding in de blootstelling is groot. Enerzijds komt 

dit door natuurlijke oorzaken (onder andere bodemsamenstel

ling), anderzijds door kunstmatige factoren (onder andere 

toegepaste bouwmaterialen en bouwwijzen). 

Voor het berekenen van de dosis ten gevolge van het toepas

sen van bouwmateriaal met een verhoogd gehalte aan radium 

en thorium heeft de commissie een model uitgewerkt voor de 

stralingsbelasting waaraan een voor een willekeurig lid van 

de bevolking representatieve referentiepersoon blootstaat. 

Hierbij zijn referentieomstandigheden beschreven, waarin 

alle relevante variabelen als parameters zijn opgenomen. 

Van een aantal parameters, met name de emanatiefactor van 

de onderscheiden bouwmaterialen, zijn de waarden niet exact 

bekend. Resultaten van onderzoekingen tar zake laten een 

aanzienlijke spreiding zien. Bij het kiezen van de waarden 

voor deze parameters heeft de commissie zich conservatief 

opgesteld; dit houdt in dat het rekenmodel wellicht hogere 

uitkomsten voor de stralingsbelasting geeft bij het toepas

sen van het huidige bouwmateriaal dan in werkelijkheid het 

geval zal zijn. 
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De commissie heeft een algemeen systeem van normstelling 

voor bouwmaterialen opgesteld. Zij heeft daarbij de meest 

toegepaste materialen als uitgangspunt yenomen. 

Op grond van de bovengenoemde dosisverhogingen en het ge

noemde rekenmodel, beveelt de commissie voor de onderschei

den gerede bouwmaterialen de volgende activiteitsconcen

traties van 2 2 6Ra en 2 3 2Th te zamen als onderste, respec

tievelijk bovenste grens aan: 

Bouwmateriaal Activiteitsconcentratie 
Bq/kg 

Bouwmateriaal 

Onderste grenswaarde Bovenste grenswaarde 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

100 
100 
150 
200 

150 
250 
600 
600 

Voor de niet in de tabel genoemde gerede bouwmaterialen 

die in geringe hoeveelheden in huizen worden gebruikt, zo

als pleistergips, tegels, plavuizen, isolatiematerialen 

e.d., beveeit de commissie geen grenswaarden aan, aangezien 

deze materialen slechts weinig tot het effectieve dosis

equivalent bijdragen. Voor niet in de tabel genoemd bouwma

terialen die in grotere hoeveelheden kunnen worden toege

past, dienen de grenswaarden met behulp van het rekenmodel 

vastgesteld te worden. 

Tot slot geeft de commissie een verantwoording voor de door 

haar aanbevolen normen. 

Onder meer wordt een verantwoording gegeven van het hante

ren van een referentiepersoon in referentieomstandlgheden, 

de keuze van de activiteitsconcentraties in de huidige 

bouwmaterialen, en het samentellen van de rad'um- en thori-

umconcentratie bij het bepalen van de normen. 
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De commissie wijst erop dat het toepassen van afvalstoffen 

in bouwmaterialen, zoals in het geval van fosforzuurgips, 

geen dekkend alternatief behoeft te zijn voor het lozen of 

storten van deze stoffen. Bij de rechtvaardiging van het 

gebruik van bepaalde afvalstoffen dient mede de beschik

baarheid van alternatieve grondstoffen beschouwd te worden. 

Ontwikkelingen in produktietechnieken kunnen leiden tot 

nieuwe bouwmaterialen met andere fysische eigenschappen 

dan de huidige. De overheid kan dan met behulp van het re

kenmodel de aanbevolen grenswaarden bijstellen. 

Voorts wordt aandacht besteed aan de in woningen optredende 

ventilatie. Het blijkt dat het gemiddelde ventilatievoud 

voor de in Nederland bestaande woningen met de waarde die 

in het rekenmodel is gehanteerd (0,7 per uur) goed wordt 

weergegeven. Er treden echter aanzienlijke spreidingen rond 

dit gemiddelde op. Hét gedrag van bewoners speelt hierbij 

een rol. 

TREFWOORDEN-

bouwmaterialen 

normen 

radioactiviteit 

vliegas 

fosforzuurgips 
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SUMMARY 

The present report, drawn up at the request of the former 

Minister of Public Health and Environmental Affairs, dis

cusses the potential radiological consequences for the pop

ulation of the Netherlands of using waste materials as 

building materials in housing construction. In his request 

the Minister points to the growing need to use various 

waste products as building materials. Some of these sub

stances, such as fly-ash and waste gypsum (in this case 

ptiosphogypsum), contain higher concentrations of radioac

tivity than the usual building materials. 

Unless these waste substances are re-used in some form or 

other, they will be direct dumped or discharged. In the 

case of waste gypsum this leads to pollution of surface wa

ters, while in the case of fly-ash it is generally the soil 

which will be contaminated. Consequently the Minister re

quests that the radiological consequences of the use of the 

said waste substances in building materials be weighed 

«gainst the consequences for the environment of dumping or 

discharging them. In the present interim report the commit

tee deals only with the radiological consequences, since it 

will not be possible to answer the second, complicated, 

question for some time, owing partly to the incompleteness 

of the Jata required. In addition, a recommendation on an 

upper limit for the permissible level of radionuclides in 

building materials is urgently needed. 

In formulating its recommendations the committee has pri

marily adhered to the principles of the International Com

mission on Radiological Protection (ICRP) as laid down in 

the Commission's Reports ICRP-26 (1977) and ICRP-39 (1984). 

The committee's assessment of the oublic health risk ari

sing from exposure to Ionising radiation 1s therefore based 

on a linear dose-effect relationship. In addition the doses 
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on the various organs of the body have been weighed by fac

tors recommended by the !CRP to calculate the effective 

dose equivalent. 

In order to control the radiation dose coming from building 

materials the committee has developed a system consisting 

of two activity concentration limits for each building ma

terial, based on an upper bound for the additional individ

ual dose equivalent on the one hand and an unconditionally 

acceptable dose equivalent for major parts of the popula

tion on the other. 

Building materials with activity concentrations below the 

lower limits can be applied without any restriction, taken 

into account the social benefit of the use of industrial 

v^ste products as raw materials for building materials. 

Building materials with higher activity concentrations 

should be submitted to an analysis to determine the advan

tages and the detriments of the application of the building 

materials of interest. 

This analysis can lead to activy concentration limits above 

the aforementioned ones. 

The committee has set maximum activity concentration levels 

also, since above these levels too a high risk for members 

of the public could arise. 

To determine the lower limits the committee has raken an 

increase of the effective dose equivalent of 0,1 mSv per 

annum, related to a reference subject under reference con

ditions. The reason for this choice is suggested also by 

the circumstance that the application of the usual building 

materials causes a variation in radiation dose of at least 

this order of magnitude. 

The committee concludes that a maximum value for an in

crease of the individual radiation dose corresponding to an 

effective dose equivalent up to 0,5 mSv per annum can be 

regarded as acceptable, if it should appear from an anal-
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ysis of the application of the building materials of inter

est that the advantages of their use exceed the possible 

detriments. In determining that value, the committee bore 

in mind that a major part of the population will be exposed 

to the extra radiation, and that for some people, due to 

biological factors, life style and constructional factors, 

the radiation risk will be higher than in the reference 

situation. 

The highest increase of the effective dose equivalent for 

the foreseeable use of wast.; products in biilding construc

tion implies that the annual exposure, averaged over the 

entire population, could eventually be increased by a maxi

mum of 0.05 mSv per caput. That means that the current ave.*, 

age exposure to natural radiation sources of approximately 

1.4 mSv per annum could be increased by a few percent. Con

sidering the risk factors indicated by the ICRP the commit

tee estimates that the number of cases of adverse effects 

(in this case fatal cancers and severe genetic abnormal

ities) per annum tiiat might occur eventually among the pop

ulation due to application of building materials having an 

activity concentration related to the highest effective 

dose equivalent would amount to about 14. The committee 

emphazises the fact that the evidence for the risk involved 

is based on calculations, rather than on definite evi

dence. The committee notes that, in the past, a possible 

increase in cancer cases or cases of genetic abnormalities 

has not been proven epidemiologically in areas where back

ground radiation is naturally much higher than in the 

Netherlands. 

In its recommendations the committee discusses radiation 

doses in the Netherlands from natural radiation sources. 

According to the committee's calculations the per caput ef

fective dose equivalent due to cosmic radiation, radioac

tivity within and emanating from the earth crust, radioac

tivity inside the human body, and radioactivity due to the 
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use of current building materials amounts to the afore

mentioned 1,4 mSv per annum. The natural contribution by 

building materials to this total is approximately 25 per

cent. The individual exposures, however, vary enormously. 

This is due on the one hand to natural causes (e.g. compo

sition of the soil) and, on the other, to artificial fac

tors (such as building materials and techniques). 

For the purpose of computing the radiation dose due to the 

use of building materials which contain higher than natural 

levels of radium and thorium, the committee has elaborated 

a model which makes it possible to calculate the dose to 

which a reference subject, representative of any random 

member of the Dutch population, is exposed. Reference con

ditions have been described that include as parameters all 

relevant variables. 

For some of the parameters, in particular the emanation 

factor of the various building materials, no exact values 

are known. Measurements carried out so far show a good deal 

of variation. The committee adopted conservative estimates 

for the parameters; thus the application of the model may 

result in higher calculated radiation doses for the use of 

the present building materials than those to which people 

would in reality be exposed. 

The committee has drafted a general system of setting stan

dards for building materials. The most common building ma

terials have been chosen as a starting point. 

In view of the effective dose equivalent limits referred to 

earlier, and on the basis of the arithmetic model, the com

mittee arrives at the following lower, c.q. upper limits 

for the sum of the activity concentrations of 2 2 6Ra and 
2 3 2Th in ready made building materials: 
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Building 
materi al 

Activity concentration 
Bq/kg 

Building 
materi al 

Lower limit Upper limit 

Concrete 
Sandlime brick 
Gypsum block 
Plaster board 

100 
100 
150 
200 

150 
250 
600 
600 

For building materials not included in the above table, 

used in small amounts inside houses, such as plaster gyp

sum, wall and floor tiles, insulating materials etc., the 

committee doesn't recommend limits, since these materials 

hardly contribute to the radiation dose. For building mate

rials not included in the above table which can be used in 

greater amounts inside houses, the concentration activity 

limits should be determined starting from the model. 

Finally, the committee discusses the basis of the simplifi

cations used in determining the proposed radioactivity con

centration limits. The committee reports, for example, on 

its reasons for using a reference person under reference 

conditions; its choice of activity concentrations in cur

rent building materials, and on the adding of radium and 

thorium concentrations for the purpose of establishing a 

concentration limit. 

The committee points out that the use of waste products as 

raw materials for building materials, like phosphogypsum, 

is not necessarily an alternative for dumping or dis

charging them. The justification of the use of a waste 

product should be considered '-• the light of the availabil
ity of alternative raw materials. 

Improved techniques may lead to building materials with 

other physical properties than the current ones. With the 

model the authorities can adjust the above-given concentra-
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tion limits in the light of new developments. 

The committee further discusses ventilation in houses. It 

has been found that the mean ventilation rate for current 

houses in the Netherlands is correctly represented by the 

value used in the model (i.e., 0,7 per hour). However, 

there is considerable variation from the mean, due for 

example to the occupants' behaviour. 

KEYWORDS 

building materials 

standards 

radioactivity 

fly-ash 

phosphogypsum 
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HOOFDSTUK 1 - INLEIDIN6 

1.1 De adviesaanvraag 

In zijn brief van 2 oktober 1980, kenmerk nr. 268056 

D6KH/S, heeft de toenmalige Minister van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad ge

vraagd advies uit te brengen over de Mogelijke consequen

ties voor de Nederlandse bevolking van het toepassen van 

afvalstoffen («et name afvalgips) net een verhoogd gehalte 

aan radionucliden als bouwmateriaal in de woning- en utili

teitsbouw. 

Deze adviesaanvraag luidde als volgt: 

"Hierbij verzoek ik u advies uit te brengen over het vol
gende vraagstuk. 

De meeste in ons land gangbare bouwmaterialen bevatten ra
dioactieve stoffen die bijdragen tot de stralenbelasting 
van de bevolking, zowel door uitwendige bestraling als door 
bestraling van de long door radondochters. 
De uitwendige stralingdosis binnen een gebouw wordt hoofd
zakelijk bepaald door de totale hoeveelheid radioactieve 
stoffen die in verschillende bouwmaterialen aanwezig is. De 
inwendige longdosis ten gevolge van de inhalatie van radon 
(dochters) wordt verder sterk betnvloed door het emanatie
tempo van het radon uit het bouwmateriaal, als ook de ven
tilatie in de woning. 
Representatieve gegevens omtrent de inwendige en uitwendige 
stralenbelasting te gelegenheid van de radioactiviteit in 
bestaande bouwmaterialen zijn voor Nederland thans niet 
goed bekend, hoewel enkele laboratoria begonnen zijn me
tingen te verrichten. 

Er bestaat in toenemende mate de behoefte, afvalprodukten 
als bouwmateriaal te gaan gebruiken. Sommige van deze stof
fen, zoals vliegas en afvalgips, hebben de eigenschap dat 
ze in vergelijking met andere bouwmaterialen verhoogde con
centraties radioactieve stoffen bevatten. 
In Nederland wordt op grote schaal fosforzuur bereid voor 
de kunstmestindustrie. Bij dit proces ontstaat jaarlijks 
circa 2 miljoen ton gips dat op heden als afvalproduct in 
het oppervlaktewater wordt geloosd. In het afvalgips komen 
verschillende verontreinigingen voor, waarvan in eerste 
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instantie cadmium, arsenicum en de fosfaten dienen te wor
den genoema. 
In het fosfaaterts komt eveneens het element uranium en 
aarmede als dochterprodukt Ra-226 voor in concentraties 

die sterk afhankelijk zijn van de winplaats van het erts. 
Bij de fosforzuurfabricage zal het uranium hoofdzakelijk in 
het fosforzuur worden opgenomen, terwijl het radium als 
verontreiniging in het gips achterblijft.* 

Op 4 november 1975 is de werkgroep Fosforzuurgips ingesteld 
onder auspiciën van de Commissie Milieuhygiëne en Indus
trie, een commissie waar regelmatig overleg plaatsvindt 
tussen de overheid en het bedrijfsleven aangaande de moge
lijkheden om onderzoek te stimuleren inzake schonere pro-
duktietechnieken. De werkgroep heeft onder meer als taak 
verwerkings- en afzetmogelijkheden van het afvalgips te 
evalueren en aanbevelingen op te stellen met betrekking tot 
mogelijk te entameren ontwikkelingsprojecten gericht op de
ze verwerking. In mei 1977 en december 1978 heeft de Werk
groep haar eerste en tweede interimrapport uitgebracht (zie 
bijlage 1 en 2 ) * , waarin onder andere de hoeveelheden ver
ontreinigingen worden aangegeven die met het afvalgips wor
den geloosd. 
Zoals uit de interimrapporten blijkt, is op korte termijn 
geen afdoende oplossing voor het afvalgips te verwachten. 
De Werkgroep beraadt zich dan ook over de mate waarin 
deeloplossingen ter hand moeten worden genomen. Een van de 
meest belovende deeloplossingen is de toepassing van het 
gips als bouwmateriaal. Dit wordt reeds toegepast, alleen 
echter bij de uit het buitenland getmporteerde materialen. 
De marktcapaciteit voor de toepassing van het gips wordt 
voor 1980 ingeschat op 0,65 miljoen ton, terwijl er indica
ties bestaan dat dit wellicht nog verhoogd kan worden. 

Een van de consequenties van een toekomstig ruime toepas
sing van het afvalgips is een mogelijk verhoogde stralenbe-
lasting voor een deel van de bevolking. Geschat wordt dat 
onder bepaalde omstandigheden de bijdrage aan de indivi
duele stralenbelasting aanzienlijk kan zijn. 
Internationaal is aan deze problematiek eveneens veel aan
dacht geschonken. Een overzicht van de stand van zaken, 
uitgegeven door het Kernenergie Agentschap van de Organisa
tie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
doe ik U eveneens toekomen (zie bijlage 3 ) * . Ook het in 
1977 door UNSCEAR (United Nations Scientic Committee on the 
Effects of Atomic Radiation) uitgebrachte rapport "Sources 
and Effects of Ionizing Radiation" bevat een groot aantal 
belangrijke gegevens. In dit verband verwijs ik ook naar 
het advies van de Gezondheidsraad nr. 1980/7 inzake de be
tekenis van het UNSCEAR rapport 1977 voor het stralingshy-
gienebeleid in Nederland, waarin de radon problematiek 
eveneens ter sprake komt. 

* De bijlagen zijn niet in dit rapport opgenomen. 
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Tevens acht ik het van belang te verwijzen naar mijn ad
viesaanvrage d.d. 16 oktober 1979 betreffende het binnen
huisklimaat (zie bijlage 4 ) * . Aangezien de radon concentra
tie aede bepaald wordt door de ventilatie kunnen de advies
aanvragen niet geheel onafhankelijk van elkaar «orden ge
zien. 

Gaarne verneem ik Uw oordeel over de radiologische conse
quenties die een ruime toepassing van afvalstoffen, en «et 
name afvalgips, als bouwmateriaal voor de Nederlandse be
volking in haar geheel alsmede voor individuele leden daar
van zou kunnen hebben. 
Daarbij zou ik Uw «ening willen vernemen over het stra-
1ingshygienisch beleid dat ten aanzien van deze bouwmate
rialen moet worden gevoerd. Acht U het Mogelijk richtlijnen 
te ontwikkelingen voor het stellen van nomen voor het al 
of niet toelaten van bouwmaterialen. 
Ook vraag ik Uw aandacht voor het aspect dat technische 
voorzieningen in de woningbouw zoals ten aanzien van de 
mate van ventilatie en afdekkende lagen de stralenbelasting 
mogelijkerwijs kunnen verlagen. 
Bij de beoordeling ware eveneens rekening te houden met de 
radiologische gevolgen van eventueel andere bestemmingen 
voor afvalstoffen met inbegrip van de huidige lozingsprak
tijk voor het afvalgips. Hierbij dient tevens rekening te 
worden gehouden «et de niet-radiologische nadelen voor de 
milieuhygiëne en de volksgezondheid voortvloeiende uit de 
lozingen zoals die thans nog worden toegestaan en eventuele 
milieuhygiënische voor- of nadelen die aan andere bestem
mingen verbonden zijn. Hierbij valt onder andere te denken 
aan hergebruik van afvalstoffen en het uitsparen van grond
stoffen. 
Ik ben mij ervan bewust dat de meningsvorming over de ge
noemde problemen tijd zal vergen en wellicht slechts kan 
geschieden nadat nader onderzoek naar de situatie in Neder
land is verricht. Gaarne ontvang ik, vooruitlopend op Uw 
definitief advies, waar mogelijk Uw standpunt ten opzichte 
van voorlopige normen, in het bijzonder voor de toelaatbare 
radium concentratie in gips dat gebruikt wordt voor bouwma
teriaal . 

De Minister van Volksgezondheid 
en Ni 1ieuhygiene 

w.g. 

L. Ginjaar 

* De bijlagen zijn niet in dit rapport opgenomen. 
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1.2 Samenstelling van de commissie 

Oe Voorzatter van de Gezondheidsraad installeerde op 27 

april 1981 de commissie die thans een interimadvies uit

brengt. 

üe comissie werd als volgt samengesteld: 

dr HB van der Heijde 
voorzitter 

drs J6 Ackers 

dr BFM Bosnjakovic 
ambteli jk adviseur 

ir JCJ Ges ink 

Kon Shell Laboratorium 
Amsterdam (tot 1-10-1981) 

Radiologische Oienst TNO 
Arnhem 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer, 
Directoraat-Generaal voor de Mi-
1ieuhygiene 
Rijswijk 

Shell Internationale Petroleum 
Maatschappij 
's-Gravenhage 
Kon Shell Laboratorium 
Amsterdam (tot 1-6-1984) 

ing HF de Gids 

dr ir B Hogeweg 

ing Chr Korf 

dr RJ de Meyer 
(tot 25-4-82) 

prof dr NGM Orie 
emeritus 

dr WF Passchier 

Instituut voor Milieuhygiëne en 
6ezondheidstechniek TNO 
Oelft 

Radiobiologisch Instituut TNO 
Rijswijk 

Stichting Centrum voor Opper
vlaktetechnologie 
Overveen 

Rijksuniversiteit Groningen 
Kernfysisch Versneller Instituut 
Groningen 

Academisch Ziekenhuis Groningen, 
Afdeling Longziekten 
Groningen 

Interuniversitair Reactor Insti
tuut 
Delft (tot 1-12-1983) 
Gezondheidsraad 
's-Gravenhaqe 
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prof dr R Peset Reig 
(vanaf 23-1C-1981) 

drs CF van der Schaaf 
ambtelijk adviseur 

ir JRD Stoute 

ir JF Stoutjesdijk 

dr L Strackee 
ambtelijk adviseur 

dr E van der VIist 
(tot 7-1-1982) 

ir J6 Uiebenga 

ir WMAJ Ui 11 art 
ambtelijk adviseur 
(tot 1-1-1984) 

dr C Zurcher 
(vanaf 22-9-1982) 

ir DA Zweijtzer 
ambtelijk adviseur 

HMF Adam 
adj secretaris 
(tot 1-1-1982) 

Academisch Ziekenhuis Groningen 
Longfunctie afdeling 
Groningen 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer 
Directoraat-Generaal voor de Mi
lieuhygiëne, Leidschendam 

ECN, 
dienst 
Petten 

Gezondheidsbeschermings-

Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne, Laborato
rium voor Stralingsonderzoek 
Bilthoven 
Stichting ITAL 
Wageningen (tot 1-11-1983) 

Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne, Laborato
rium voor Stralingsonderzoek 
Bilthoven 

Stichting Verwijdering 
stoffen 
Amersfoort 

Afval-

Instituut voor Bouwmaterialen en 
Bouwconstructies TNO 
plaats 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer, Directie Bouwnijverheid, 
Afdeling Onderzoek 
's-6ravenhage 

Instituut voor de Experimentele 
Gerontologie TNO 
Rijswijk 

Bureau Bouwfysica 
gebouwendienst 
's-Gravenhage 

Gezondheidsraad 
's-Gravenhage 

van de Rijks-
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dr PC van Erkelens Gezondheidsraad 
secretaris 's-Gravenhage 
(tot 29-4-1982) 

dr P-J Mijn Gezondheidsraad 
secretaris "s-Gravenhage 
(vanaf 29-4-82) 

1.3 Merkwijze van de commissie 

De commissie heeft, «ede gezien de expliciete vraag van de 

Minister on op zo kort Mogelijke termijn alvast te advise

ren ten aanzien van voorlopige norren voor de toelaatbare 

radium- en thoriumconcentraties in bouwmaterialen, besloten 

een interimadvies uit te brengen inzake de radiologische 

consequenties die een ruime toepassing van afvalstoffen in 

bouwmaterialen zal hebben voor de Nederlandse bevolking in 

haar geheel en voor de individuele leden daarvan. 

De commissie heeft in haar beschouwingen nog niet de - mo-

g.-lijk schadelijke - effecten van alternatieve qebruiks- of 

verwijderingsmethoden van de bedoelde afvalstoffen betrok

ken. 

Oe commissie vergaderde 35 maal om ten aanzien van deze 

vraagstelling tot een voorlopig oordeel te komen. 

De commissie heeft inmiddels een subcommissie in het leven 

geroepen die haar zal adviseren over de radiologische en 

milieuhygiënische consequenties van lozen, storten of her

gebruik van hierbij in het geding zijnde afvalstoffen. 

Na het uitbrengen van het rapport van deze subcommissie aart 
de commissie, zal deze haar definitieve advies aan de Mini

ster uitbrengen. 
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1.4 Overzicht van de in het advies behandelde (radiologi

sche) problematiek 

In de natuurlijke omgeving komen radioactieve elementen 

voor. Iedereen staat altijd en overal bloot aan straling 

afkomstig van deze radioactieve bronnen. Naast straling af

komstig van radionucl iden die zich in de bodem of in ons 

lichaam bevinden, staat de mens ook bloot aan straling af

komstig van buiten de aarde (kosmische straling). 

Bouwmaterialen, van welke grondstof zij ook gemaakt zijn, 

zullen altijd een zekere hoeveelheid van de genoemde radio

nucl iden bevatten. In dit rapport wordt nagegaan aan welke 

hoeveelheid straling uit bouwmaterialen de Nederlandse be

volking in de huidige situatie blootstaat en welke verho

ging er in deze blootstelling zal optreden indien bouwma

terialen worden vervaardigd uit grondstoffen die een hoger 

gehalte aan radionucliden bevatten dan de thans gebruike-

1i jke. 

Bij het berekenen van de stralingsdosis is onderscheid ge

maakt tussen uitwendige en inwendige bestraling. Bij uit

wendige bestraling bevindt de stralingsbron zich buiten het 

lichaam; inwendige bestraling wordt veroorzaakt door ra

dioactieve stoffen die in het lichaam aanwezig zijn. 

De radionucliden die een rol spelen bij de inwendige en 

uitwendige bestraling zijn in hoofdzaak "°K, 2 3 8U en 
2 3 2Th. De laatste twee elementen geven een reeks van radio

actieve vervalprodukten. In deze vervalreeksen (zie de fi

guren 4.1 en 4.2) komt een isotoop van het edelgas radon 

voor, respectievelijk 2 2 2Rn ("radon") en 2 2 0Rn ("thoron"). 

Inademing van de vervalprodukten van deze isotopen veroor

zaakt in hoofdzaak de dosis ten gevolge van inwendige be

stral ing. 



- 24 -

Bij het vervaardigen van bouwmaterialen met behulp van be

paalde afvalstoffen met een verhoogd gehalte aan radionu-

cliden, zoals vliegas en afvalgips, wordt hoofdzakelijk de 

concentratie 2 3 8 U (of het vervalprodukt 2 2 6Ra) en 2 3 2Th 

verhoogd. De stralingsdosis ten gevolge van uitwendige be

straling is recht evenredig met de hoeveelheid van de ra

dioactieve stoffen die zich in de bouwmaterialen bevindt. 

Daarnaast zal vooral de verhoging van de inwendige stra

lingsdosis tengevolge van het inademen van de radonverval-

produkten een rol spelen. Bij het bepalen van de inwendige 

dosis zijn meer factoren dan alleen de hoeveelheid radionu-

cliden van belang. Deze factoren zijn de exhalatie van het 

gevormde radon uit het bouwmateriaal en de mate waarin het 

uit het bouwmateriaal tredende radon de bewoner bereikt. De 

eerste factor is een fysische eigenschap van het bouwma

teriaal» waarbij onder meer het produktieproces van het ma

teriaal een rol speelt. De tweede factor wordt beïnvloed 

door de ventilatie in het vertrek (de radonconcentratie 

neemt af met toenemende ventilatie), de hoeveelheid aeroso-

len in de lucht en de mate waarin aerosoldeeltjes met daar

aan gebonden radonvervalprodukten neerslaan op de in de 

ruimte aanwezige oppervlakken (plate-out). 

Het bepalen van de (verhoogde) stralingsdosis tengevolge 

van het toepassen van de grondstoffen met een hoger gehalte 

aan radionucliden in bouwmaterialen is van belang, omdat 

aan een hogere dosis een groter aantal nadelige effecten 

verbonden geacht wordt te zijn. In het rapport is nagegaan 

welke de relatie is tussen de verhoging van het gehalte aan 

radioactiviteit in bouwmaterialen en de dosis en daarmee 

welke de -theoretisch- te verwachten nadelige effecten zijn 

van het in bepaalde mate toepassen van afvalstoffen. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN ADVIES 

2.1 De commissie heeft het probleem van de normstelling 

voor de toelaatbare stralingsbelasting uit bouwma

terialen benaderd vanuit het gezichtspunt van de 

stralingshygiëne in woningen en vergelijkbare ver

blijf sruimten. 

2.2 De commissie heeft gemeend in dit stadium de conse

quenties van andere bestemmingen van mogelijk bij 

de vervaardiging van bouwmaterialen te gebruiken 

afvalstoffen nog niet te moeten betrekken. Net aan

geven van deze consequenties, die onder meer afwe

gingen op milieuhygiënische aspecten inhouden, zal 

naar de mening van de commissie een tijdrovende 

zaak zijn aangezien veel benodigde gegevens ontbre

ken. De commissie constateert een dringende maat

schappelijke behoefte aan een advies inzake een te 

stellen norm. De vertraging die zich zou voordoen, 

indien thans aan genoemde, zeer complexe afwegingen 

aandacht zou worden besteed, heeft de commissie 

niet aanvaardbaar geacht. 

2.3 De achtergrond van de onderhavige problematiek 

wordt gevormd door de van nature in grondstoffen 

aanwezige radioactieve isotopen van de elementen 

kalium, uranium en thorium en hun vervalprodukten. 

In de vervalreeks van 2 3 8 U zijn de vervalprodukten 

van 2 2 6Ra bepalend voor de stralingsbelasting. 

Door het hergebruik van afvalstoffen als grondstof 

voor bouwmaterialen kan de concentratie van radio

actieve stoffen in bouwmaterialen verhoogd worden. 

In de praktijk blijkt dat dit met name voor 2 2 6Ra 

en 2 3 2Th het geval kan zijn, terwijl de concentra-
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tie van t,0K in veel mindere mate of niet wezenlijk 

wordt betnvloed. 

Op grond van deze overwegingen besloot de commissie 

slechts 2 2 6Ra en 2 3 2Th en de vervalprodukten van 
deze radioactieve nucliden in de beschouwing te be

trekken. 

2.4 De commissie heeft besloten de aandacht bij de op

stelling van dit interimadvies echter niet tot één 

type grondstof, in casu het in de adviesaanvraag 

benadrukte afvalgips, te moeten beperken. Dit is 

wenselijk gezien het feit dat ook voor een stof als 

vliegas de problematiek nu al aan de orde is. Bo

vendien werd overwogen dat de reken- en schattings

procedures, nodig voor de oordeelsvorming, niet aan 

de grondstof van een materiaal gebonden zijn. 

De herkomst en de aard van de grondstoffen gebruikt 

bij de vervaardiging van bouwmaterialen zal niet 

altijd bekend zijn (bijvoorbeeld bij getmporteerde 

materialen). De commissie houdt hiermee bij haar 

normstelling rekening. 

2.5 De commissie heeft voorts besloten alle bijdragen 

tot de stralingsbelasting van personen, zowel die 

ten gevolge van de uitwendige bestraling als die 

ten gevolge van de inwendige bestraling door 2 2 2Rn 

en 2 2 0Rn en hun vervalprodukten, in de voorgestelde 

norm te betrekken. 

2.6 Gezien de bodemgesteldheid, de meteorologische om

standigheden en de toegepaste bouwmaterialen in ons 

land ziet de commissie geen reden tot bezorgdheid 

aangaande de blootstelling van de bevolking aan de 

natuurlijke radioactiviteit in het huidige bestand 

van woningen en verb!ijfsruimten. De situatie in 
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Nederland vertoont geen overeenkomst met die in 

landen zoals Zweden, de Verenigde Staten en Canada, 

waar plaatselijk hoge uraniumgehaltes van de bodem, 

uit grondstoffen met een hoog uraniumgehalte 

vervaardigde bouwmaterialen en de incidentele 

toepassing in het verleden van afvalmateriaal uit 

de uraniumertswinning, aanleiding zijn geweest tot 

vaststelling van normen voor ingreep. 

Het inmiddels aangevangen, breed opgezette onder

zoeksprogramma SAWORA* zal binnenkort de gegevens 

voor een gedetailleerd beeld van de blootstelling 

van de Nederlandse bevolking aan natuurlijke radio

activiteit verschaffen. 

De fysische basis voor het interimadvies wordt ge

vormd door de uitwerking van een algemeen model 

voor de stralingsbelasting van een lid van de be

volking onder weloverwogen referentieomstandighe-

den, waarin alle relevante variabelen en parame

ters, waaronder het radium- en thoriumgehalte van 

de verwerkte bouwmaterialen expliciet zijn opgeno

men. Hierbij moet bedacht worden dat er een aan

zienlijke spreiding is in de stralingsbelasting. 

Genoemd model maakt het mogelijk de extra bijdrage 

aan de stralingsbelasting voor een lid van de be

volking te schatten die het gevolg zou zijn van het 

toepassen van bouwmaterialen vervaardigd met behulp 

van grondstoffen zoals vliegas en afvalgips. 

Bij het model wordt verondersteld dat de extra bij

drage in de stralingsbelasting weinig effect heeft 

op de vorm van de verdeling van de belasting over 

de bevolking. 

SAWORA: Stralingsaspecten van Woonhygiene en verwante 
Radio-ecologische problemen 
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2.8 Bij de bepaling van de stralingsbelasting ten ge

volge van uit bouwmaterialen komende radonverval-

produkten speelt het ventilatievoud van de lucht in 

de verblijfsruimte een belangrijke rol. Een verla

ging van het ventilatievoud zal, bij overigens ge

lijkblijvende omstandigheden, een toename van de 

concentratie van radon en radonvervalprodukten be

werkstelligen. Bij de in de vorige paragraaf ge

noemde berekeningen is de commissie uitgegaan van 

een (over lange tijden) gemiddelde waarde van deze 

parameter die ook in redelijk luchtdichte woningen, 

waar de concentratie van de vervalprodukten hoger 

is dan in woningen die minder luchtdicht zijn, van 

toepassing kan worden geacht. De commissie heeft 

ter zake overlegd met de commissie van de Gezond

heidsraad die advies inzake het binnenhuisklimaat 

heeft uitgebracht. Zij heeft daarbij vastgesteld 

dat de bestaande normen voor de bouw ten aanzien 

van de ventilatie van woningen en vergelijkbare 

verblijfsruimten de mogelijkheid bieden tot een ho

ger verversingsvoud dan waarvan in de praktijk 

veelal sprake is. 

Op grond van door de commissie uitgevoerde bereke

ningen op basis van de praktijksituatie, meent zij 

dat aanbevelingen voor andere ventilatienormen niet 

noodzakelijk zijn. 

2.9.1 Bij de vaststelling van haar aanbeveling heeft de 

commissie in de eerste plaats aansluiting gezocht 

bij de aanbevelingen van de ICRP* die zijn neerge

legd in het rapport ICRP-26 uit 1977 1**. Een en an

der houdt in, dat de schatting van het door bloot-

* International Commission on Radiological Protection 

** De ICRP heeft in 1978, 1980 en 1984 haar aanbevelingen 
uit 1977 verduidelijkt. 
In 1980 heeft zij daarbij gesteld, dat er geen redenen 
aanwezig zijn de aanbevelingen uit 1977 op wezenlijke 
punten te herzien. „„^ „^ ,,»..,. 
In haar rapport ICRP-39 (1984) ziin de aanbevelingen 
evenmin op wezenlijke punten gewijzigd. 
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stelling aan ioniserende straling zich voordoende 

risico voor de volksgezondheid verbonden aan het 

toelaten van bepaalde bouwmaterialen net een ver

hoogd radionuclidengehalte gebaseerd is op een li

neaire dosis-effectrelatie zonder drempel (ICRP-26, 

paragraaf 27). Voorts zijn de dosisbijdragen op de 

verschillende organen gewogen met behulp van door 

de ICRP aanbevolen weegfactoren (ICRP-26, paragra

fen 104 en 105). 

Voor de dosisbijdrage van radonvervalprodukten in 

de long heeft de commissie rekening gehouden met de 

aanbevelingen van de ICRP (ICRP-32, paragraaf 

2 . 7 2 ) , die inhouden dat de doses in de onderschei

den delen van de long afzonderlijk in rekening wor

den gebracht. 

.2 De commissie sluit zich aan bij de algemene uit

gangspunten van de ICRP voor de bescherming van aan 

straling blootgestelde individuen en groepen, neer

gelegd in de volgende voorwaarden (ICRP-26, para

graaf 12)*: 

(a) rechtvaardiging: 

een toepassing die stralingsbelasting tot ge

volg heeft (of kan hebben) moet gerechtvaardigd 

zijn doordat het nut van de toepassing opweegt 

tegen de nadelen die eraan verbonden zijn; 

De originele tekst luidt als volgt: 
(a) no practice shall be adopted unless its introduction 

produces a positive net benefit; 
(b) all exposures shall be kept as low as reasonably 

achievable, economic and social factors being taken 
into account; and 

(c) the dose equivalent to individuals shall not exceed 
the limits recommended for the appropriate circum
stances by the Commission. 
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(b) ALARA, een acronym voor "as low as reasonably 

achievable". 

De stralingsbelasting van personen als gevolq 

van een toepassing moet zo laag worden gehouden 

als redelijkerwijze mogelijk is, rekening hou

dende met economische en sociale factoren; 

(c) dosislimieten: 

de door individuele personen ontvangen stra

lingsbelasting mag de daarvoor gestelde limie

ten niet overschrijden. 

Deze limieten dienen te worden beschouwd als 

randvoorwaarden bij de uit (b) voortvloeiende 

afweging. De limieten zijn niet van toepassing 

op de stralingsdoses van patiënten bij medische 

toepassingen. 

2.9.3 De commissie heeft kennis genomen van de recente 

uitwerking door de ICRP van de aanbevelingen uit 

1977 voor de blootstelling aan ioniserende straling 

ten gevolge van natuurlijke stralingsbronnen 

(ICRP-393). De commissie acht het juist om de stra

lingsbelasting door de natuurlijke radioactiviteit 

in bouwmaterialen los te zien van de andere bijdra

gen tot de totale stralingsbelasting. Dit impli

ceert dat er voor wat betreft de in 2.9.2 onder 

(c) genoemde dosislimieten niet zonder meer kan 

worden uitgegaan van de in ICRP-26 aanbevolen 

grenswaarden voor individuele leden van de bevol

king. 

Naar de mening van de commissie dient het toepassen 

van afvalmaterialen met een (mogelijk) verhoogd ge

halte aan natuurlijke radioactiviteit aan een stra

lingshygiëne sche beschouwing te worden onderworpen, 
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aangezien het hier een beheersbare vorm van bloot

stelling aan natuurlijke stralingsbronnen betreft 

in de zin van de ICRP (ICRP-39, paragraaf 10). 

2.9.4 0e ICRP geeft aan dat de aanvaardbaarheid van de 

stralingsbelasting door een bepaalde blootstelling 

aan natuurlijke stralingsbronnen onder Meer dient 

te volgen uit een vergelijking van het stralingsri

sico met andere risico's waaraan de mens bloot

staat. De commissie is het daarmee eens. 7ij con

stateert in dit verband dat overlijdensrisico's van 

bepaalde, nauwelijks door een willekeurig lid van 

de bevolking betnvloedbare activiteiten liggen in 

de orde van grootte van 10"6 - 10" 5 per individu 

per jaar (vergelijk ook ICRP-26, paragraaf 118). 

2.10.1 Normen voor de stralingsbelasting ten gevolge van 

de radioactiviteit in bouwmaterialen bevatten een 

-niet beheersbare - component die de onvermijde

lijke aanwezigheid in alle grondstoffen van natuur

lijke radionucliden tot uitdrukking brengt. Voorts 

bevatten zij een - beheersbare - component die ver

band houdt met de herkomst van de grondstoffen en 

de daarmee samenhangende variatie in de radionucli-

denconcentraties in deze grondstoffen. 

De niet beheersbare component wordt door de commis

sie gebaseerd op het **adioactiviteitsgehalte van in 

Nederland toegepaste bouwmaterialen uit de thans 

gebruikelijke grondstoffen. Deze grondstoffen be

vatten in het algemeen in vergelijking met elders 

gebruikte een enigermate lagere concentratie radio

nucl iden. 

Voor de begrenzing van de beheersbare component 

doet de commissie aanbevelingen met inachtneming 

van de in 2.9.2 en 2.9,3 genoemde uitgangspunten. 
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2.10.2 De commissie constateert dat toepassing van de in 

2.9.2 en 2.9.3 genoemde uitgangspunten een gecom

pliceerde analyse voor elk bouwmateriaal afzonder

lijk vereist, waarbij voor- en nadelen voor het »i-

lieu en de volksgezondheid, naast economische fac

toren, van het gebruik van dat materiaal tegen el

kaar worden afgewogen. Alternatieve bestemmingen 

van de daarbij gebruikte grondstoffen zullen bij 

deze analyse in ogenschouw moeten worden genomen. 

Naast op het vraagstuk of voor het verrichten van 

een als boven genoemde analyse de relevante gege

vens aanwezig zijn, wijst de commissie er op dat 

een dergelijke analyse eveneens bemoeilijkt wordt 

door het feit dat zich op termijn sociale, econo

mische en technische ontwikkelingen kunnen voordoen 

die de uitkomsten zullen betnvloeden. 

2.10.3 De commissie heeft om te komen tot de beheersing 

van de stralingsbelasting uit bouwmaterialen een 

systeem opgesteld waarin, uitgaande van een voor 

het individu maximaal toelaatbaar additioneel do

sisequivalent enerzijds en een zonder enig voorbe

houd toelaatbaar te achten additioneel dosisequiva

lent voor grote groepen van de bevolking ander

zijds, twee grenswaarden voor de activiteitsconcen

tratie voor elk bouwmateriaal afzonderlijk worden 

gegeven. 

Bouwmateriaal waarvan de activite'it zich onder de 

onderste grenswaarde bevindt, kan zonder enig voor

behoud worden toegepast, waarbij in rekening is ge

bracht dat het gebruik van industriële afvalstoffen 

in de vorm van grondstoffen voor bouwmaterialen op 

zich een maatschappelijk nut vertegenwoordigt. Voor 

materialen waarvan de activiteitsconcentratie de 

onderste grenswaarde overschrijdt, is het toepassen 
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van de in 2.9.2 en 2.9.3 genoeade uitgangspunten 

vereist. In het eindadvies zal de courissie nog na

der ingaan op de miMeuhygienische aspecten die 

hierbij een rol spelen. 

Op grond van de - door de overheid verrichte -

analyse kunnen voor een of «eer bouwmaterialen 

grenswaarden worden vastgesteld die hoger zijn dan 

de thans gegeven onderste grenswaarden*. 

Het in 2.9.2 onder c genoeade uitgangspunt geeft de 

coimissie inhoud door het vaststellen van norwen 

waarboven de activiteitsconcentratie niet aag uit-

koaen. Deze noraen worden aangeduid aet "bovenste 

grenswaarden". 

2.11.1 De coaaissie aeent, aet inachtneaing van het ge

stelde in ICRP-393, dat de in ICRP-26 (paragraaf 

119) aanbevolen liaiet van 5 aSv per jaar voor het 

effectieve dosisequivalent van individuele leden 

van de bevolking ten gevolge van blootstelling aan 

kunstaatige stralingsbronnen een bruikbaar uit

gangspunt vorat voor de afleiding van de beheersba

re component van de bovenste grenswaarden door het 

gebruik van afvalstoffen aet een verhoogd radionu-

clidengehalte in bouwmaterialen. De coaaissie con

cludeert dat een begrenzing van de extra stralings

belasting tot 0,5 aSv per persoon per jaar, verkre-

* In de coaaissie is ook de mogelijkheid aan de orde ge
weest oa de in 2.9.2 onder a en b genoemde uitgangspun
ten inhoud te geven door het etiketteren van alle bouw
materialen. De bouwmaterialen zouden hiertoe in twee 
klassen kunnen worden ingedeeld: klasse I voor bouwmate
rialen aet een activiteitsconcentratie onder of gelijk 
aan de onderste grenswaarde, klasse II voor bouwmateria
len met een activiteitsconcentratie tussen de onderste 
en de bovenste grenswaarde. 
Op deze wijze zou de markt zichzelf kunnen reguleren, 
waarbij de directe belanghebbende, de gebruiker van het 
bouwmateriaal, een rechtstreekse invloed uitoefent. 
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gen uit bovengenoemde limiet door toepassing van 

een reductiefactor 10, aanvaardbaar kan worden ge

acht. 

De door de ICRP aanbevolen limiet is «ede gebaseerd 

op een beschouwing van het risico voor kleine, kri

tieke groepen, waarbij hoogstens enkele individuen 

tijdelijk aan een dosis tot deze limiet zouden kun

nen worden blootgesteld (ICRP-26, paragrafen 1.19 en 

120). 

De commissie heeft, in lijn met de aanbevelingen 

van de ICRP, door het invoeren van deze reductie

factor rekening ermee gehouden dat er bij de voor

liggende problematiek geen sprake is van een klei

ne, kritieke groep (hieronder wordt een beperkte 

groep van personen verstaan, van wie aangenomen 

wordt dat zij het hoogste risico lopen ten gevolge 

van de beschouwde risicoverhogende praktijk), maar 

van grote groepen uit de bevolking. Tevens heeft de 

commissie in de reductiefactor verdisconteerd dat 

er een aanzienlijk? spreiding kan voorkomen in het 

stralingsrisico door biologische factoren (leef-

tijdsafhankelijkheid, sekse), leefgedrag en bouw

kundige factoren (ventilatievoud)*. 

2.11.2 Een verhoging van het jaarlijkse effectieve dosis

equivalent voor een lid van de bevolking (betrokken 

* Hierbij kan worden aangetekend dat, - hoewel slechts be
perkt feitenmateriaal ter beschikking staat - bepaalde 
populaties in onzt samenleving waarschijnlijk een groter 
dan gemiddeld risico lopen kwaadaardige gezwellen in de 
longen te krijgen, te weten patiënten met chronische 
aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA): astma, 
bronchitis en sommige vormen van longemfyseem, en dat er 
argumenten zijn een dergelijke "overgevoeligheid" niet 
alleen voor roken, waarover een uitgebreide literatuur 
bestaat, maar ook voor radonexposltie te overwegen. In 
de reductiefactor is hiermee overigens voldoende reke
ning gehouden. 
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op de in 2.7 genoeade referentieoastandigheden) van 

0,5 aSv door toepassing van bouwmaterialen «et een 

verhoogde activiteit» houdt een extra risico op fa

tale kankerinductie en genetische schade (betrokken 

op alle koaende generaties) in van circa 10~s per 

jaar. Dit is berekend uitgaande van de door de ICRP 

gegeven risicofactoren (ICRP-26, paragraaf 60). 

Dit risico is beduidend lager dan het geaiddelde 

risico dat aen in de noraale woonoageving loopt. 

2.11.3 Voor het bepalen van de beheersbare component van 

de onderste grenswaarde is de coaaissie uitgegaan 

van een additioneel effectief dosisequivalent van 

0,1 aSv per persoon per jaar. Het aet dit dosise

quivalent corresponderende risico koat ongeveer 

overeen aet de laagste waarden van de in 2.9.4 ge

noeade risicorange. 

2.11.4 Het op grond van het in 2.7 genoeade aodel bereken

de jaarlijkse effectieve dosisequivalent in wonin

gen en andere verblijfsruiaten ten gevolge van de 

radioactiviteit in bouwmaterialen bedraagt circa 

0,4 aSv aet een nauwkeurigheid van de orde van 0,1 

mSv. Deze berekening gaat uit van de thans in Ne

derland gebruikelijke bouwmaterialen. In de prak

tijk is er sprake van een spreiding in activiteits

concentraties, die in het effectieve dosisequiva

lent zeker een spreiding van enkele aaien 0,1 aSv 

tot gevolg zullen hebben. Dit ondersteunt het door 

de coaaissie gehanteerde uitgangspunt voor de af

leiding van de onderste grenswaarde. 

2.12.1 Op basis van een jaardosisverhoging van ten hoogste 

0,5 mSv kan, uitgaande van de veronderstelling dat 

in de koaende 25 jaar ca. 10% van de bestaande wo-
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ningvoorraad zil zijn vervaardigd onder toepassing 

van bouwmaterialen set een radioactiviteit hoger 

dan de onderste grenswaarden, de over de bevolking 

gemiddelde jaardosisverhoging rond het jaar 2000 

per hoofd worden berekend als ten hoogste 0,1 x 0,5 

mSv = 0,05 mSv. In de praktijk zal deze waarde, ge

geven de genaakte veronderstellingen, lager zijn. 

2.12.2 Onder gebruikmaking van door de ICRP gehanteerde 

risicofactoren (ICRP-26, paragraif 60) resulteert 

dit ten hoogste in een gemiddelde risicoverhoging 

van circa 10~6 effecten per jaar per hoofd van de 

bevolking. 

Op een bevolking van 15.10* (raming rond het jaar 

2000) zou dan door deze risicoverhoging, op grond 

van de gehanteerde dosis-effectrelatie, het toepas

sen van bouwmaterialen met een verhoogde radioacti

viteit ten hoogste kunnen leiden tot het optreden 

van circa 11 fatale kankerinducties* per jaar (cir

ca 0,04% van de totale kankersterfte1*) in Neder

land. Daarnaast zou men rekening moeten houden met 

circa 3 gevallen per jaar van genetische afwij

kingen (circa 0,02% van het totale aantal geneti

sche afwijkingen5) door uitwendige bestraling van 

de gonaden. 

2.13 De commissie heeft zich bij de vaststelling van 

haar advies zo goed mogelijk aangesloten bij de 

aanbevelingen van de ICRP, die zoals de ICRP zelf 

Of een kankerinductie fataal is of niet, hangt mede af 
van de medische situatie waarin de patient verkeert. De 
ICRP betrekt haar beschouwingen echter op de westerse 
wereld, zodat de hier gegeven uitspraak geldig geacht 
mag worden voor de Nederlandse situatie. 
Ter zake dient nog te worden opgemerkt dat de meest 
voorkomende kanker in dezen longkanker is. Binnenkort 
zal een commissie van de Gezondheidsraad een uitgebreide 
beschouwing aan deze materie wijden. 
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aanduidt, op voorzichtige vooronderstellingen ter 

zake van de dosis-effectrelatie in het gebied van 

de zeer lage doses berusten (ICRP-26, paragraaf 

30)*. Niettemin wil zij er op wijzen dat epidemio

logisch onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen 

heeft opgeleverd dat er een schadelijk effect is 

voor het dosisgebied tot circa drie maal het niveau 

van de natuurlijke achtergrondstraling in Neder

land. Daar de waargenomen regionale niveauverschil

len in natuurlijke achtergrondstraling op grond 

waarvan epidemiologische bevolkingsonderzoek moge

lijk is, ook op basis van de 1ineariteitshypothese 

en de door de ICRP gegeven risicofactoren slechts 

geringe effecten op de volksgezondheid zouden doen 

verwachten, leveren de tot nu toe negatieve uitkom

sten van de onderzoekingen echter ook geen bewijs 

voor de onjuistheid van deze hypothese. Het ontbre

ken van positieve aanwijzingen voor de juistheid 

ervan maakt het wel gewenst om bij getalsmatige 

aanduiding van het risico van geringe verhogingen 

van het natuurlijk stralingsniveau te vermelden dat 

het gaat om berekende, en niet om bewezen risico's. 

2.14 Ter vergelijking met bovengenoemde waarden van een 

toe te staan extra effectief dosisequivalent boven 

het huidige, kan opgemerkt worden dat het effectief 

dosisequivalent uit natuurlijke bron thans in Ne

derland gemiddeld ca. 1,4 mSv per jaar per hoofd 

bedraagt. Ongeveer een kwart hiervan is afkomstig 

van de radioactiviteit van uranium en vervalproduk-

ten, thorium en vervalprodukten en de kaliumisotoop 

* In de genoemde paragraaf stelt de ICRP d&t lineaire 
extrapolatie van waargenomen effecten ten gevolge van 
hoge doses naar het gebied van de lage doses leidt tot 
een overschatting van de k?ns op een effect in dat 
dosisbereik. Een der leden merkt hierbij op dat de ICRP 
voor die overschatting bij de vaststelling van de door 
haar aanbevolen risicofactoren zo goed mogelijk heeft 
gecorrigeerd. 



- 38 -

40K die van nature in het bouwmateriaal aanwezig 

zijn. 

15 Voor het vaststellen van de normen heeft de commissie 

getnventariseerd welke de huidige, van nature aanwe

zige activiteitsconcentraties van 2 2 6Ra en 2 3 2Th in 

de onderscheiden bouwmaterialen zijn 6» 7» 8. 

De inventarisatie leverde het volgende resultaat op 

voor de bovengrenzen van deze niet beheersbare compo

nent van de activiteitsconcentraties van de in grote

re hoeveelheden in woningen toegepaste bouwmaterialen 

in Nederland, waarbij opgemerkt zij dat de activi

teitsconcentraties van deze beide radionucliden bij 

elkaar opgeteld zijn: 

Bouwmateriaal Activiteitsconcentratie 
in Bq/kg 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

75 
50 
25 
25 

16 Met het in 2.7 genoemde model onder de in die para

graaf genoemde referentieomstandigheden heeft de com

missie berekend met welke activiteitsccncentratie de 

beheersbare component van de onderste grenswaarde 

(gebaseerd op een extra effectief dosisequivalent van 

0,1 mSv in een jaar) en van de bovenste grenswaarde 

(gebaseerd op 0,5 mSv) correspondeert. Oeze activi

teitsconcentraties zijn respectievelijk: 

Bouwmateriaal Verhoging activiteitsconcentratie 
In Bq/kg 

Bouwmateriaal 

Onderste grenswaarde Bovenste grenswaarde 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

25 
50 

125 
175 

75 
200 
575 
575 



- 39 -

Bij deze waarden zijn afrondingen tot op veelvouden 

van 25 Bq/kg toegepast. 

De commissie is er hierbij van uitgegaan dat mate

rialen met een verhoogde activiteit, zoals afval-

gips- en vl iegasprodukten, zelden alle tegelijker

tijd in een woning zullen worden toegepast. De hui

dige gegevens ten aanzien van het gebruik van bouw

materialen ondersteunen deze opvatting. 

Indien in een enkel geval dergelijke materialen wel 

tegelijkertijd worden gebruikt, zal bij de hier op

gegeven activiteitsconcentraties het in 2.11.1 ge

noemde effectieve dosisequivalent met minder dan 

een factor twee worden verhoogd. 

2.17 De commissie beveelt, gezien het gestelde irv 2.15 

en 2.16, voor de onderscheiden gerede bouwmateria

len de volgende activiteitsconcentraties van 2 2 6 R a 

en 2 3 2Th te zamen als onderste, respectievelijk bo

venste grens aan: 

Bouwmateriaal Activiteitsconcentratie 
in Bq/kg 

Bouwmateriaal 

Onderste grenswaarde Bovenste grenswaarde 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

100 
100 
150 
200 

150 
250 
600 
600 

Voor de niet in de tabel genoemde gerede bouwmate

rialen die 1n geringe hoeveelheden in huizen worden 

gebruikt, zoals pleistergips, tegels, plavuizen 

isolatiematerialen e.d., beveelt de commissie '•e-, 

grenswaarden aan, aangezien deze materialen slechts 
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weinig tot het effectieve dosisequivalent bijdra

gen. Voor niet in de tabel genoemde bouwmaterialen 

die in grotere hoeveelheden kunnen worden toege

past, dienen de grenswaarden met behulp van het re

kenmodel te worden vastgesteld, met inachtneming 

van het in 2.18 gestelde. 

2.18 Bij de berekening van de extra stral ingsbelastinc, 

naar de bovengenoemde produktnormen speelt een aan

tal materiaaleigenschappen, met name de soortelijke 

massa, de activiteitsconcentratie en de emanatie-

factor, een belangrijke rol. De commissie is uitge

gaan van conservatieve waarden voor deze parame

ters. Indien materialen vervaardigd van grondstof

fen met een verhoogd radionuclidengehalte over in 

belangrijke mate afwijkende eigenschappen beschik

ken, dienen de grenzen daaraan te worden aangepast. 

2.19 Bij de huidige gerede bouwmaterialen zijn reeds ma

terialen waarbij van grondstoffen met een verhoogde 

activiteit is uitgegaan, waaronder gipsblokken en 

gipskarton. 

Zo zijn er van deze materialen monsters gevonden 

met een concentratie van respectievelijk circa 550 

en circa 700 Bq/kg 7*8 . 

2.20 De commissie constateert dat in de gevallen waarin 

bouwmaterialen met een verhoogd radionuclidengehal

te zijn gebruikt het jaarlijkse effectieve dosis

equivalent niet zodanig is verhoogd dat het treffen 

van bijzondere algemene maatregelen gerechtvaardigd 

zou zijn. Zij ziet derhalve geen aanleiding tot het 

voorstellen van ingreepwaarden. 
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1 De commissie heeft de door haar aanbevolen grens

waarden getoetst aan de aanbevelingen van de ICRP 

gedaan in ICRP-39, paragraaf 28. In deze aanbeve

lingen wordt gesteld dat een redelijke bovengrens 

voor de equivalente evenwichtsconcentratie van 
2 2 2Rn in woningen in de orde van 100 Bq/m3 ligt. 

Deze bovengrens wordt door het toepassen van bouw

materialen die voldoen aan de door de commissie ge

stelde bovenste grenswaarden niet overschreden. 

2 De commissie heeft haar aanbevelingen vergeleken met 

normen en aanbevelingen uit andere landen 9 » 1 0. 

Genoemde normen en aanbevelingen komen overeen met 

een activiteitsconcentratie in bouwmaterialen in 

hetgebied van 200-400 Bq/kg, en liggen, voor zover 

ze vergelijkbaar zijn, in dezelfde grootteorde als 

de door de commissie aanbevolen normen. 

Ten dele betreft het hier echter waarden die gelden 

voor de toe te stane hoeveelheid radium. 
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3. ENKELE BEGRIPPEN OP HET GEBIED VAN DE IONISERENDE STRA

LING 

3.1 Al geween 

Bij de beschrijving van de blootstelling van Mensen aan io

niserende straling staan een aantal begrippen centraal. De

ze begrippen worden in dit hoofdstuk nader omschreven. In 

het bijzonder wordt daarbij aandacht geschonken aan de 

blootstelling aan radonvervalprodukten. 

3.2 Geabsorbeerde dosis en dosisequivalent1 

Bij de wisselwerking tussen ioniserende straling en een be

paald materiaal zal er stralingsenergie in dat materiaal 

worden geabsorbeerd. De geabsorbeerde stralingsenergie per 

eenheid van massa op een bepaalde plaats wordt de geabsor

beerde dosis genoemd. De geabsorbeerde dosis wordt aange

duid met het symbool D en wordt uitgedrukt in de eenheid 

gray (Gy); 1 Gy * 1 J/kg. 

Indien mensen aan ioniserende straling blootgesteld worden, 

zal stralingsenergie in de organen en weefsels van het li

chaam worden geabsorbeerd. Oe geabsorbeerde dosis wordt 

meestal over een orgaan, een deel van een orgaan of over 

het gehele lichaam gemiddeld. Voor een weefsel of orgaan T 

wordt de gemiddelde geabsorbeerde dosis in dat weefsel of 

orgaan aangeduid met Dj. 

De schadelijke effecten die mogelijk volgen op de absorptie 

van stralingsenergie hangen af van de ionisatiedichtheid in 

het weefsel. Een zogenoemde kwaliteitsfactor Q geeft voor 
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een bepaald type straling globaal de relatieve schadelijk

heid aan*. De grootheid dosisequivalent Hj, gedefinieerd 

al s: 

H T = Q . DT» 

is de maat voor de schadelijkheid van ioniserende straling 

in een orgaan of weefsel T. Het dosisequivalent wordt uit

gedrukt in de eenheid sievert (Sv); 1 Sv * 1 J/kg (de 

grootheid Q is dimensieloos). 

Bij uniforme bestraling van het gehele lichaam zal de geab

sorbeerde dosis en dus ook het dosisequivalent in elk or

gaan of weefsel T gelijk zijn. Om het risico van niet-uni-

forme bestraling van het lichaam te kunnen vergelijken met 

dat van uniforme bestraling is door de ICRP 2» 3 de groot

heid effectief dosisequivalent H^ ingevoerd. Het effec

tieve dosisequivalent is de gewogen som van de dosisequiva

lenten in de verschillende organen en weefsels: 

HE = l V HT* 

De weegfactoren wj hangen samen met het risico van kan-

kersterfte per eenheid van dosisequivalent in orgaan T, De 

weegfactor voor de gonaden hangt samen met het risico op 

genetische schade door bestraling. De door de ICRP vastge

stelde weegfactoren zijn gegeven in onderstaande tabel 2: 

Voor de twee typen straling die in dit rapport van be
lang zijn, a- en y-straling, verschillen de ionfsatie-
dichtheden sterk. Voor a-straling geldt Q • 20, voor 
Y-straling Q • 1. 
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Tabel 3.1 Weegfactoren wj voor het effectieve dosisequi
valent 

Orgaan of weefsel T «'T 

Gonaden 0,25 

Borstklier 0,15 

Rood beenaerg 0,12 

Long 0,12 

Schildklier 0,03 

Botoppervlak 0,03 

Overige weefsels* 0,30 

* NT • 0,06 voor elk van 
rige organen of weefse 
ste dosis ontvangen. 

de vijf ove-
Is die de hoog-

Bij de bestraling van de long door radonvervalprodukten kan 

de in de tabel gegeven weegfactor niet worden gebruikt4. 

Dit hangt samen «et het feit dat in dit geval de verdeling 

van de stralingsdosis in de longen anders is dan door de 

ICRP bij de vaststelling van de gegeven factor is veronder

steld. 

3.3 Blootstelling aan radonvervalprodukten 

Uit de aardkorst en uit radium en thorium bevattende bouw

materialen diffundeert het edelgas radon*. De isotopen van 

dit element zijn radioactief; de eveneens radioactieve ver-

valprodukten van radon geven bij inademing aanleiding tot 

bestraling van (voornamelijk) de long. In dit rapport zal 

gebruik gemaakt worden van door UNSCEAR5 voorgestelde omre

keningsfactoren die het verband aangeven 

* De.term radon wordt .ook gebruikt voor de radonisotoop 
"'"^Rn; de isotoop 2 2 0Rn wordt op vergelijkbare wijze 
aangeduid met thorcn. Uit de tekst blijkt in welke zin 
een en ander wordt gebruikt. 
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tjssen de concentratie van radonvervalprodukten in de lucht 

en de bijdrage tot het effectief dosisequivalent.. 

De ICRP heeft voorgesteld als maat voor de concentratie van 

radonvervalprodukten in de lucht de effectieve evenwichts-

concentratie EEC te gebruiken, die als eenheid becquerel 

per kubieke «eter (Bq/m3) heeft**. Voor de definitie van de 

EEC naken Me gebruik van het begrip potentiële alfa-ener

gie. De potentiële alfa-energie van een hoeveelheid radon

vervalprodukten is de totale energie van de alfadee!tj*s 

die worden uitgezonden bij het volledig vervallen van de 

betrokken radionucliden tot de loodisotopen 2 1 0Pb of 2 0 8Pb. 

De potentiële alfa-energieconcentratie wordt in het SI-

stelsel uitgedrukt in de eenheid J/a3*. 

Beschouw nu twee ruimten gevuld «et lucht «et daarin radon 

en radonvervalprodukten met eenzelfde potentiële alfa-ener

gie (we zullen 22 Rn en vervalprodukten afzonderlijk be

schouwen van 2 2 0Rn en vervalprodukten). In de ene ruimte 

bestaat evenwicht tussen radon en radonvervalprodukten. De 

activiteitsconcentratie van het radon en van elk van de 

vervalprodukten is dan hetzelfde: C e v. In de andere ruim

te is geen evenwicht**. De effectieve evenwichtsconcentra-

tie EEC van de radonvervalprodukten heeft toch in beide 

ruimte dezelfde waarde, namelijk C e v. 

Bij een concentratie van radon (222Rn of 2 2 0Rn) in een 

ruimte gelijk aan Cpn, is de evenwichtsfactor F gelijk 

aan: 

F * EEC / C R n. 

* In het verleden heeft men een speciale een/icid, de work
ing level (WL) gedefinieerd. Er geldt: 1 HL > 2.08.10-5 

J/m3. 

** In de praktijk is dit steeds het geval. Dit wordt ver
oorzaakt door ventilatie van de ruimte en plate-out. 
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In een ruimte «aar evenwicht heerst is F uiteraard gelijk 

aan 1. 

De blootstelling EXP aan de vervalprodukten van 2 2 2Rn of 
2 2 0Rn kan nu worden geschreven als: 

EXP = ƒ EEC(t) dt . 
0 

Indien J\ betrekking heeft op de periode van een jaar, dan 

is EXP de blootstelling gedurende een jaar. Heestal wordt 

EXP uitgedrukt in Bq.h.m-3*. 

Voor omrekening van de blootstelling aan radonvervalproduk-

ten naar effectief dosisequivalent wordt gebruik qemaakt 

van de volgende uitdrukking: 

HE * ƒ r R n(t) . EEC(t) dt. 

De factor rpn wordt mede bepaald door de inademsnelheid 

en de ruimtelijke verdeling van de in de longen neergesla

gen radonvervalprodukten. Veelal wordt volstaan met een 

factor karakteristiek voor de situatie buitenshuis (bu) en 

de situatie binnenshuis (bi). Dan kan het effectief dosis

equivalent geschreven worden als: 

HP
 = r0_ t • EXP. • rB_ . . . EXP. .. 
E Rn,bu bu Rn.bi bi 

De factor rRn wordt meestal uitgedrukt in mSv/Bq.h.m*3. 

De in dit rapport gebruikte factoren zijn gegeven in de on

derstaande tabel5. 

* De blootstelling aan radonvervalprodukten betrokken op 
de tijdsintegraal van de potentiële alfa-energieconcen
tratie wordt thans nog wel uitgedrukt in de eenheid wor-
kinq level month (HLM): 
1 WLM * 170 WL.h « 3,5.10-3 J.h/m3. 
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Tabel 3.2 Oarekeningsfactoren rR|| («Sv.«
3.Bq*1 .h* 1) 5 

Situatie ' . . < " ' - > 
rT„ ,«•.., 

Binnenshuis, bi 

Buitenshuis, bu 

8,7.10-* 4,0.10-* 

1,7.10"5 5.3.10-5 

OM een vergelijking nogelijk te «aken «et studies waarin 

blootstelling aan radon in ULM wordt uitgedrukt, worden 

in deze paragraaf gebruikte onrekeningsfactoren als vol 

in tabel 3.3 gegeven: 

Tabel 3.3 Onrekeningsfactoren rD (wSv/WLH)5 

Situatie rRn (
222Rn) 'Tn < 22°*"> 

Binnenshuis, bi 

Buitenshuis, bu 

5.5 

11 

1.9 

2.5 
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4. STRALINGSBELASTING UIT NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT 

4.1 Inleiding 

De componenten waaruit de natuurlijke stralingsbelasting 

bestaat, hebben een bepaalde jaardosis tot gevolg die wordt 

uitgedrukt in een effectief dosisequivalent, waarvoor in 

dit rapport de eenheid mSv zal worden gebruikt. Hierbij 

worden, volgens voorschrift van de ICRP, via het toepassen 

van zekere gewichtsfactoren de niet homogene lichaamsbe

stralingen vertaald naar een effectieve totale lichaamsdo

sis (zie paragraaf 3.2). 

De gemiddelde jaardosis voor de Nederlander wordt berekend 

door plaatsgebonden doses te middelen over Nederland en een 

gemiddelde voor de verblijftijd binnen en buiten woningen 

en gebouwen aan te nemen. 

4.2 Kosmische straling 

De straling op aarde afkomstig van buitenaardse bronnen, 

hoofdzakelijk van ons melkwegstelsel, wordt kosmische stra

ling genoemd; daarbij is inbegrepen de straling afkomstig 

van reacties van buitenaardse straling met de dampkring. De 

grootte van de gemiddelde dosis in een jaar door kosmische 

straling is afhankelijk van de hoogte boven zeeniveau (bij 

toenemende hoogte neemt zij toe) en van de geografische 

breedte. Tevens wordt 7ij enigermate beïnvloed door tempe

ratuur, atmosferische druk en zonnevlekkenactiviteit. 

In het vrije veld is de dosis in een jaar afkomstig van 

kosmische straling op onze breedte en op zeeniveau gemid

deld 0,30 mSv. Het dosistempo wordt veroorzaakt door een 

ioniserende component (geladen deeltjes, waaronder elektro-
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nen) en, voor enkele procenten, door een neutronencompo

nent. De variatie1 in tijd en plaats in de kosmische stra

lingsdosis kan voor Nederland op kleiner dan 10% geschat 

worden. 

Door de afschermende werking van gebouwen op de kosmische 

straling wordt een reductie van de dosis in een jaar be

reikt van circa 20% 2. Deze reductie wordt voornamelijk ver

oorzaakt door verzwakking van het elektronenaandeel. 

Voor de Nederlander kan als gemiddeld verblijf buitenshuis 

een fractie van 20% van de tijd worden aangenomen. Dit komt 

overeen met wat elders ter zake op onze breedtegraad wordt 

aangenomen en met de resultaten van een Nederlandse enquête 

in verband met woningventilatie3. 

Gezien het bovenstaande wordt de dosis in een jaar afkom

stig van kosmische straling gesteld op gemiddeld 0,25 mSv, 

waarbij een variatie van minder dan 10% optreedt. 

4.3 Radioactiviteit van de aardkorst 

Het effectieve dosisequivalent per jaar ten gevolge van de 

radioactiviteit van de aardkorst wordt zo goed als geheel 

bepaald door de hoeveelheden 2 3 8 U , 2 3 2Th en lf0K die in de 

aardkorst aanwezig zijn. De stralingsdosis is afkomstig van 

de gammastraling die optreedt bij verval van de nucliden 

uit de 2 3 8 U - en de 2 3 2Th-reeksen en van 1*°K. De radionucli-

den in de bovenste grondlaag van circa 30 cm dikte leve

ren vrijwel de gehele stralingsdosis, waarbij de bovenste 6 

cm al voor circa de helft van de dosis bijdraagt2. 

Het is gebruikelijk de geabsorbeerde dosis in lucht op één 

meter boven de grond als maat voor het stralingsveld te 

kiezen. Ongeveer 35% van deze dosis in lucht wordt geleverd 
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door Y-straling van **°K en de rest voornamelijk door de 

gammastraling van 2 0 8T1 en 2 2 8 A c uit de 2 3 2Th-reeks en van 
2 1*Pb en 21i*Bi uit de 2 3 8U-reeks. 

P2 geabsorbeerde dosis in lucht op 1 m boven de grond vari

eert met de vochtigheidsgraad van de grond; in droge jaren 

zou de jaardosis circa 20% hoger zijn dan in natte jaren. 

Er is een verband te leggen tussen de dosis in lucht en de 

concentratie van genoemde nucliden in de grond; dit verband 

is mede afhankelijk van de structuur van de grond1. 

Metingen in Nederland laten een geabsorbeerde-dosistempo in 

lucht op 1 m boven het vrije veld (zonder kosmische stra

ling) zien van circa 0,02 uGy/h boven zandgrond en circa 

0,04 i*Gy/h boven klei; de gevonden waarden liggen tussen de 

0,01 en 0,06 i^Gy/h. Als over Nederland gemiddelde waarde 

kan 0,03 uGy/h worden aangenomen1*. 

Voor het berekenen van het effectieve dosisequivalent (in 

Sv) uit de waarden van het geabsorbeerde-dosistempo in 

lucht (in Gy) wordt in het UNSCEAR-1982 rapport een conver

siefactor van 0,7 Sv/Gy gebruikt, waarin onder meer de 

zelf afscherming van het lichaam in rekening is gebracht1. 

Bij een totaal verblijf in het vrije veld boven zand, res

pectievelijk klei, zou men in Nederland een jaardosis ont

vangen van ongeveer 0,12 mSv, resp. 0,24 mSv door straling 

uit de bodem. 

In stenen huizen zal de bijdrage tot de dosis door de stra

ling uit de aardkorst doorgaans verwaarloosbaar zijn vanwe

ge de afscherming door de massieve bouwconstructie. Bij een 

verblijf buitenshuis van 20% van het jaar wordt de gemid

delde jaardosis afkomstig van de aardkorst voor de Neder

lander 0,04 mSv, waarbij een variatie van 40% kan optreden. 
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Zowel in de vervalreeksen van 2 3 8 U als van 2 3 2Th (figuur 

4.1 en 4.2) komt een isotoop van het edel gas radon voor, 

respectievelijk 2 2 2Rn (radon) en 2 2 0Rn (thoron). Deze ra-

donisotopen ontsnappen uit de bovenste aardlagen en zijn in 

meetbare concentraties in de lucht aanwezig. Hun vervalpro-

dukten hechten zich gemakkelijk aan aerosolen, die zich na 

inademen in de luchtwegen en de longen kunnen afzetten, 

waarbij zij een plaatselijke stralingsdosis leveren, die 

voornamelijk van alfastraling afkomstig is. 

Voor het leggen van een verband tussen de concentraties van 

radon en radonvervalprodukten enerzijds en de concentraties 

van 2 3 SU en 2 3 2Th van de aardkorst anderzijds, dient men 

vele km2 aardoppervlak in de berekening te betrekken; wind

richting en windsnelheid zowel als verticale luchtbewegin-

gen spelen een belangrijke rol. 

De snelheid waarmee het in de grond ontstane radon en tho

ron diffundeert naar de onderste luchtlagen, is afhankelijk 

van de porositeit van het bodemmateriaal. Het diffusiepro

ces wordt onder meer door de structuur en de vochtigheids

graad van de bodem bepaald. Zo is gevonden dat een lage 

vochtigheidsgraad de exhalatie kan bevorderen, terwijl een 

hoge vochtigheidsgraad een verlaging van de exhalatie kan 

veroorzaken. Ook wordt de exhalatie betnvloed door de tem

peratuur van de grond. Zij wordt kleiner bij temperatuur-

verlaging. Verhoging van de atmosferische druk veroorzaakt 

ook een (tijdelijke) reductie. De dagelijkse variatie kan 

dan ook groot zijn. 

Gemiddelde waarden voor de radonconcentratie in de lagere 

luchtlagen variëren sterk van plaats tot plaats op aarde. 

Voor continentale gebieden is de concentratie in de groot

te-orde van 3 Bq.m"3, voor kustgebieden en eilanden wordt 
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een concentratie in de grootte-orde van 0,1 Bq.nr3 gevon

den 1. Voor Nederland worden in het kader van het SAWORA-

programma metingen van het radongehalte van de buitenlucht 

uitgevoerd. Voorlopige meetresultaten duiden op een gemid

delde radonconcentratie van 3 Bq.nr3, waarbij een variatie 

van 70* is gevonden5. 

Ten aanzien van de concentraties van het van buiten afkom

stige radon en thoron binnenshuis kan het volgende worden 

opgemerkt. Radon, met een halveringstijd van 3,8 dagen, zal 

te zamen met de kortlevende vervalprodukten de woningen 

binnendringen. Dat geldt niet voor thoron vanwege de (kor

te) halveringstijd van 55 s, maar wel voor diens vervalpro

dukten. 

Voor eengezinswoningen en sommige woningen op de begane 

grond zal via de kruipruimte, die zich direct onder de wo

ning bevindt, radon de woning kunnen binnendringen. Indien 

de kruipruimte slechts een geringe ventilatie heeft, kan de 

radonexhalatie uit de grond onder de kruipruimte aanleiding 

geven tot een radonconcentratie in de lucht van de kruip

ruimte vele malen hoger dan in de buitenlucht. *'ia diffusie 

door kieren en naden kan het radon de woning binnendringen 

en zodoende de radonconcentratie in de lucht binnenshuis 

vergroten. De grootte van dit effect is zeker niet verwaar

loosbaar. Thans is ter zake onderzoek in Nederland gaande. 

Uit de desbetreffende berekeningen gegeven in hoofdstuk 5, 

kan worden afgeleid dat het effectieve dosisequivalent af

komstig van radon uit de aardkorst voor de gemiddelde Ne

derlander ongeveer 0,35 mSv per jaar zal bedragen, inclu

sief een (geschat) kruipruimte-effect. Voor thoron kan de 

dosis op 0,03 mSv per jaar worden geschat. 
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4.4 Radioactiviteit binnen het menselijk lichaam 

Afgezien van radioactiviteit door inademen van radon, tho-

ron en vervalprodukten bezit het menselijk lichaam een ei

gen radioactiviteit. De jaardosis ten gevolge van de eigen 

activiteit van het menselijk lichaam wordt voor een groot 

deel bepaald door l*°K. De variatie in deze dosis is tame

lijk groot; voor volwassenen wordt een standaarddeviatie 

van 20% gevonden. Het gemiddelde effectieve dosisequivalent 

in een jaar ten gevolge van radioactief kalium kan gemid

deld op 0,18 mSv worden geschat. De overige radioactieve 

nucliden in het lichaam, waaronder 2 1 0Pb - 2 1 0 P o , geven een 

dosis in een jaar van circa 0,19 mSv. Voor de Nederlander 

kan het effectieve dosisequivalent in een jaar uit eigen 

lichaamsactiviteit geschat worden op 0,37 mSv, waarbij een 

variatie van 20% zal optreden 1. 

4.5 Radioactiviteit van bouwmaterialen; de referentie

ruimte 

Een belangrijk deel van het natuurlijke effectief dosis

equivalent in Nederland is het gevolg van de radioactivi

teit van het bouwmateriaal dat in de woning is verwerkt. De 

jaardosis kan als volgt worden berekend voor een volwassene 

die zich, zoals in 4.2 is gesteld, in het algemeen 80% van 

de tijd per jaar binnenshuis bevindt. 

Behalve door de bouwkundige aspecten van de woning wordt de 

grootte van de dosis ook betnvloed door het bewonersgedrag 

(door variërende verblijftijden per vertrek en door een va

riërende venti1 atiegraad). In de berekening wordt een jaar

gemiddelde van het ventilatievoud van 0,7 h" 1 gehanteerd, 

hetgeen representatief geacht mag worden voor de huidige 

situatie in Nederland (zie hoofdstuk 6 ) . 

Bouwkundige aspecten en verblijftijden zijn te zamen ver-
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disconteerd in de definitie van een zogenaamde referentie

kamer die, ter vereenvoudiging van de berekeningen, model 

staat voor de gemiddelde Nederlandse woning. De afmetingen 

en het materiaal van de wanden van de referentiekamer wor

den zodanig gekozen dat het effectieve dosisequivalenttempo 

voor een persoon die zich in de kamer bevindt, gelijk is 

aan het gemiddelde effectieve-dosisequivalenttempo dat deze 

persoon zou ondervinden gedurende verblijf in het huis dat 

door de referentiekamer wordt gerepresenteerd. De afmetin

gen van de referentieruimte worden bepaald door een op 

grond van verblijftijden in de onderscheiden vertrekken van 

de woning en de afmetingen van die ruimten vastgesteld ge

middelde. Een op schattingen gebaseerde verdeling van ver

blijftijden is gegeven in tabel 4.1. Daaruit blijkt dat 

voornamelijk de afmetingen van de slaapkamer en de woonka

mer de afmetingen van de referentiekamer bepalen. 

Voor het bouwmateriaal van de zes wanden wordt dat van de 

binnenwanden van de kamers bepalend geacht. Uit een over

zicht van globaal berekend verbruik van bouwmaterialen voor 

nieuw te bouwen woningen in Nederland6, betrekking hebbende 

op materiaal voor circa 100 000 woningen, is het type bouw

materiaal voor de referentieruimte gekozen. 

De verdeling van het materiaal over het wandoppervlak is 

afgeleid uit een overzicht van nieuwbouwwoningen in 19797. 

Er is van uitgegaan dat baksteen hoofdzakelijk voor buiten

muren wordt gebruikt en slechts in geringe mate voor bin

nenwanden (minder dan 2 gewichtsprocent). De dosisbijdrage 

afkomstig van bouwmateriaal van de buitenmuren is verwaar

loosbaar ten opzichte van die afkomstig van bouwmateriaal 

van de binnenmuren. Enerzijds komt dit door de afschermende 

werking van de binnenmuren, anderzijds door de omstandig

heid dat baksteen, waaruit buitenmuren voor 80% bestaan, 

een zeer lage radonexhalatie heeft. 
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Op grond van bovenstaande beschouwing zal gerekend worden 

met een referentiekamer van 6 x 4 x 3 m 3, waarvan 1/4 deel 

van de zijwanden uit niet-dragende muren bestaat en 3/4 uit 

dragende muren. Tabel 4.2 geeft een overzicht van materia

len en afmetingen. 

Voor de externe stralingsbelasting binnenskamers zijn de 

verwerkte massa en het radioactiviteitsgehalte van het ma

teriaal bepalend. Voor de interne stralingsbelast ing door 

ingeademde radon- en thorondochters is behalve de massa en 

het gehalte aan 2 2 6Ra resp. 2 3 2Th ook het desbetreffende 

wandoppervlak en de exhalatiesnelheid per oppervlakte-één

heid bepalend. Voor de thoronexhalatie is daarbij de wand-

afwerking van belang. 

De gemiddelde activiteitsconcentraties voor diverse bouwma

terialen zijn regionaal gebonden. Voor Nederland wijzen 

voorlopige metingen op waarden die vergelijkbaar zijn met 

die welke in andere Europese landen worden gevonden 2» 8. 

Op basis van de gegevens uit referentie 9 zijn de waarden 

voor de in de referentiekamer toegepaste materialen gekozen 

(zie tabel 4.3). 
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Tabel 4.1 Verblijftijden in diverse vertrekken3 (uren per 
dag) bij 80% verblijf binnenshuis (19 uur f er 
dag) 

Ruimte Huisvrouw Kantoorwerker Schoolkind 

Slaapkaaer 
Uoonkaaer 
Keuken 
Overig in huis 
Kantoor 
School 

9 
6 
3 
1 

9 
3 

1 
6 

10 
4 
1 
1 

3 

Tabel 4.2 Bouwmaterialen van de referentiekamer6 

Materiaal 

Dichtheid 

pi 

kg/a3 

Muur
dikte 

cm 

Relatieve 
massa 

a. 
i 

Relatief 
muuropper
vlak 

si 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipsplaten 
Rest 

2400 
2000 
1000 
1000 

12 
10 
10 
1 

0,61 
0,31 
0,08 
0,007 

0,44 
0,32 
0,17 
0,15* 
0,07 

* Van de gipsplaten wordt verondersteld dat zij zijn 
aangebracht op een van de andere wanden en dat de 
radonexhalatie uit het materiaal van die wand daar
door niet betnvloed wordt. 

Tabel 4.3 Radioactiviteitsgegevens van het materiaal 
referentiekamer 

van de 

Materiaal CRa 
Bq/kg 

CTh 
Bq/kg 

CK 
Bq/kg 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipsplaten 

20 
10 
15 
15 

20 
10 
10 
10 

150 
300 
50 
50 
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Net de in hoofdstuk 5 beschreven modelberekeningen, die 

zijn toegepast onder bovenbeschreven referentie-omstandig-

heden, zijn de in tabel 4.4 gegeven bijdragen tot de dosis 

uit bouwmateriaal bepaald. 

Tabel 4.4 Bijdrage aan het jaarlijkse effectieve dosis
equivalent tengevolge van de van nature voorko
mende radioactiviteit in bouwmateriaal 

Dosisbijdrage •Sv.a"1 

Externe straling 
Radon 
Thoron 

0,17 
C,12 
0,07 

Totale dosis 0,36 

4.6 Gemiddelde jaardosis uit natuurlijke bron 

Op grond van het bovenstaande wordt het gemiddelde effec

tieve dosisequivalent in een jaar van de Nederlander op 1,4 

mSv berekend. De dosis is, samenvattend, uit de in tabel 

4.5 gegeven componenten opgebouwd. 

Tabel 4.5 Overzicht van de componenten die bijdragen tot 
het jaarlijkse effectieve dosisequivalent 

Dosisbijdrage mSv.a"1 

Kosmische straling 
Gamma-activiteit aardkorst 
Radon uit aardkorst 
Tnoron uit aardkorst 
Radioactiviteit eigen lichaam 
Gamma-activiteit bouwmateriaal 
Radon uit bouwmateriaal 
Thoron uit bouwmateriaal 

0,25 
0,04 
0,35 
0,03 
0,37 
0,17 
0,12 
0,07 

Totale dosis 1,40 

De hier gegeven dosiswaarden zullen aan de begin 1985 be

schikbaar komende meetresultaten van het onderzoekprogramma 

SAW0RA getoetst kunnen worden. 
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Figuur 4.1 

Vervalschema radiumreeks 
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Figuur 4.2 

Vervalschema thorlumreeks 
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5. REKENMODEL VOOR DE INDIVIDUELE STRALINGSBELASTING TEN 

GEVOLGE VAN NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT BINNEN DE WONING 

5.1 Inlei ding 

In dit hoofdstuk wordt de berekening van de stralingsbelas

ting ten gevolge van natuurlijke radioactiviteit in het 

bouwmateriaal en de lucht binnen de woning gegeven. Het re

kenmodel is in essentie zoals beschreven in het UNSCEAR-

rapport 1982 1; ook de meeste waarden voor de verschillende 

parameters zijn daaruit afkomstig of worden getoetst aan de 

waarden die in dat rapport worden vermeld. Het blijkt dat 

de in de literatuur vermelde waarden voor de parameters 

vaak een zeer grote spreiding vertonen. De in dit hoofdstuk 

gekozen waarden zijn dan ook op te vatten als een redelijke 

schatting voor de Nederlandse situatie. Zij dienen echter 

niet als exacte waarden te worden beschouwd. 

De dosis voortkomend uit het toepassen van bepaalde bouwma

terialen is berekend uitgaande van de in hoofdstuk 4 gede

finieerde referentiekamer. 

5.2 Externe bestraling uit bouwmateriaal 

De dosisbijdrage afkomstig van de gammastraling uit bouwma-

terialen wordt berekend voor een verblijf van 80% van de 

tijd in de referentieruimte. De onderscheiden bouwmateria

len geven elk een eigen gammastralfngsveld afhankelijk van 

de specifieke radioactiviteit van het materiaal. Een bewo

ner zal door zijn verplaatsingen binnen de ruimte een ge

middeld stralingsveld ervaren dat berekend kan worden uit 

de relatieve massa's van de verwerkte materiaalsoorten. 
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Het effectieve dosisequivalent in een jaar H^ (uitgedrukt 
in mSv.a" 1) ten gevolge van qammastraling uit bouwmateriaal 
binnenshuis kan geschreven worden als: 

HE * (1 - p) . T . b . D (5.1) 

waarin: 
- p = de fractie van de tijd per jaar die buitenshuis wordt 

doorgebracht; p - 0,2 
- T = het aantal uren per jaar; T = 8760 h.a"1 

- b = de conversiefactor van geabsorbeerde dosis in lucht 
naar effectief dosisequivalent voor terrestrische 
straling; b = 0,7 Sv.Gy*1 

- D - het geabsorbeerde-dosistempo in lucht (mGy.h"1) bin

nenshuis. 

D kan uitgedrukt morden in een som van de bijdragen van de 
te onderscheiden bronnen in het bouwmateriaal: 

6 = \ ^\ ' CK,i + "Ra' CRa,i + qTh .CTh,i> * mi 1 < 5 ' 2 ) 

H ierin is: 
- i de index voor het soort bouwmateriaal 

" CK i* CRa i en CTb i de activiteitsconcentrat^e in bouw-
materiaal'i van resp. J*°K, 2 2 6Ra en 2 3 2Th (Bq.kg-1) 

- qK , qR en q_. conversiefactoren voor concentratie in 
bouwmateriaal naar geabsorbeerde-dosistempo in lucht op 1 
m afstand van het materiaal (Gy.h_1/Bq.kg"*) 

- mj fractie die de massa van bouwmateriaal i inneemt ten 
opzichte van de totale massa aan bouwmateriaal van de re
ferentiekamer. 

De conversiefactoren zijn afhankelijk van de dikte van de 
muur. In de praktijk verschillen de muurdiktes voor het 



- 69 -

massieve bouwmateriaal onderling weinig (7 - 12 cm dikte), 

zodat deze verfijning niet is aangebracht- Uit de litera

tuurverwijzingen 1 en 9 zijn de volgende waarden betrokken: 

q = 54 x 10- 9 mGy.h-VBq.kg- 1 

q* = 620 x 10-* mGy.h-J/Bq.kg-; 
q"j[ = 890 x 10- 9 mGy.h-VBq.kg- 1 

De waarden voor C^ ,, C^ a j, CK j en m^ zijn reeds 

vermeld in de tabellen 4.2 en 4.3 . 

Invullen van deze waarden in (5.2) geeft voor het geabsor

beerde dosistempo binnen de referentieruimte 0,035 uGy.h"1, 

hetgeen 20% hoger is dan het gemiddelde dosistempo buiten 

(exclusief kosmische straling, zie 4.3). 

Uit (5.1) volgt dat het gemiddelde effectieve dosisequiva

lent afkomstig van gammastraling uit bouwmateriaal 0,17 

mSv.a"1 bedraagt. 

5.3 Radon en thoron 

De concentraties van radon en thoron in binnen- en buiten

lucht variëren sterk in de tijd. Dit wordt onder meer ver

oorzaakt door variaties in luchtbeweging, temperatuur, 

vochtigheid, aerosoleigenschappen en ventilatie. De bijbe

horende concentraties in lucht van kortlevende radon- en 

thorondochterprodukten kennen daardoor eveneens aanzienlij

ke variaties. Bij het berekenen van een gemiddelde stra

lingsbelasting per jaar zal een evenwichtssituatie aangeno

men worden, die in hoofdzaak bepaald wordt door de ventila-

tiegraad, de exhalatie uit bouwmateriaal en aangenomen ge

middelde concentraties van radon en thoron in de buiten-

1ucht. 
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5.4 Radon en -vervalprodukten in de buitenlucht 

De gemiddelde concentratie in de buitenlucht van radon uit 
3 1 

de aardkorst kan voor Nederland op 3 Bq.m worden qeschat 
met een evenwichtsfactor van ongeveer 0.6 1. De buitenlucht 
zal door het venti1 atieproces de huizen binnenkomen, waar
bij radon en -vervalprodukten zich over de binnenlucht ver
delen; rekening houdend met verhoogde piate-out-moqelijkhe-
den zal de evenwichtsfactor binnen lager zijn en circa 0,5 
bedragen. 
Het effectieve dosisequivalent per jaar ten gevolge van ra
don in de buitenlucht kan geschreven worden als de som van 
twee termen; de eerste vertegenwoordigt de dosisbijdrage 
bij verblijf buiten en de tweede de bijdrage van door ven
tilatie de huizen, binnengekomen radon: 

H, p * T ' rRn,bu * CRn,bu * FRn,bu + 

(1 " P)*T • rRn,bi * CRn,bu ' F'Rn,bu * Xy A R n
 (5'3) 

Hierin zijn 
" C D n h.. de radonconcentatie in de buitenlucht (Bq.m*3) 

- F0 . en F'on hu de evenwichtsfactoren voor de ra-
Rn.bu wn,DU 

dondochterconcentratie betrokken op respectievelijk de 
buitenlucht en de van buiten komende lucht binnenshuis 

- r R n . conversiefactor van equivalente evenwichtscon-
centratie (EEC) naar effectief dosisequivalent per uur 
voor radon in de buitenlucht (Sv.h-VBq.m" 3) 

- rD„ hi conversiefactor voor radon in de binnenlucht 
Kn,bi 

\ het ventilatievoud; \v
 a 0,7 h - 1 

- xR de vervalconstante van radon; \Rn * 0,0076 h' 1. 
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De volgende conversiefactoren worden gebruikt (zie tabel 

3 . 2 ) 1 : 

rn . = 1,7 . 10- 5 mSv.h-VBq.m- 3 en 
Rn,bu 

r. . = 0,9 . 10- 5 mSv.h-VBq.m- 3 

Rn.bi 

Het verschil in deze waarden wordt veroorzaakt door het 

verschil in ademhalingsfrequentie en door het verschil in 

de verdeling van de deeltjesgrootte binnen en buiten. 

Uit (5.3) volgt dat de bijdrage aan de jaardosis afkomstig 

van radon uit de aardkorst 0,15 mSv is. 

Voor een woning op de begane grond is het mogelijk dat door 

radonexhalatie uit de grond direct onder de woning met een 

grotere bijdragen dan bovengenoemde rekening moet worden 

gehouden. Meetwaarden zijn echter nog niet beschikbaar. 

Vermoedelijk zal de radonexhalatte uit de grond onder de 

woning enkele Bq/m3 tot de radonconcentratie in de woning 

bijdragen. Een redelijk schatting is dat de jaardosis uit 

radon afkomstig van de aardbodem in totaal voor Nederland 

gemiddeld rond de 0,35 mSv zal liggen. 

5.5 Thoron in de buitenlucht 

Voor de thoronbijdrage uit de aardkorst geldt ongeveer het

zelfde als geformuleerd onder 5.4 voor radon. Er zijn 

echter nog weinig meetgegevens beschikbaar. Aangezien de 

halveringstijd van thoron slechts 55 s bedraagt, is de bij

drage tot de dosis ten gevolge van het binnendringen in 

huis van thoron verwaarloosbaar. Enkele vervalprodukten, 

met name 2 1 2 P b , hebben een langere halveringstijd en kunnen 

in principe via venti1 atieprocessen in de woning binnen

dringen. Hieromtrent zijn echter geen gegevens beschik

baar. De eventuele bijdrage tot het dosisequivalent wordt 

zeer klein geschat en daarom verwaarloosd. 
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De bijdrage van thoron in de buitenlucht aan het effectieve 

jaardosisequivalent kan beschreven worden als: 

Hc • p . T . r. . . C T n . . F_ (5.4) 
E ln,bu in,DU Tn,bu 

waarin de betekenis van de parameters analoog is aan die 

beschreven in paragraaf 5.4 voor radon. 

Naar UNSCEAR 82 1 (zie tabel 3.2) wordt gekozen dat: 

r_ . = 5,3 . 10- 5 mSv.h- x/Bq.nr 3. 
Tn,bu 

Wordt voor de gemiddelde thoronconcentratie in de buiten

lucht 3 Bq.m"3 l gekozen met een evenwichtsfactor van 0,1, 

dan wordt de bijdrage tot het effectieve dosisequivalent 

in een jaar ten gevolge van thoron in de buitenlucht 0,03 

mSv. 

5.6 Radon afkomstig van bouwmateriaal 

Door verval van 2 2 6Ra ontstaat in bouwmateriaal de gasvor

mige isotoop 2 2 2Rn (radon). Een deel daarvan zal ontsnappen 

uit het materiaal. De hoeveelheid radon die op deze manier 

in de binnenlucht terecht komt, is in essentie afhankelijk 

van een viertal factoren: 

- de concentratie van 2 2 6 R a in het bouwmateriaal 

- de structuur van het bouwmateriaal, die bepalend is voor 
de fractie radon die beschikbaar komt voor transport door 

het bouwmateriaal (deze fractie wordt gekarakteriseerd 

door de emanatiefactor) 

- de diffusie van radon door het bouwmateriaal en 

- de manier waarop het desbetreffende bouwmateriaal is toe

gepast. In deze factor zijn alle constructie-effecten be

grepen (afwerking, verf, dikte, e t c ) . 
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De jaardosis als gevolg van de getnhaleerde vervalprodukten 
van radon in de lucht binnenshuis kan geschreven worden 
als: 

HE ' (1 " P) • T • rRn,bi • 'nn.bi • C«n,bi ' 5' 5> 

waarin: 
- (1 - p) . T de gemiddelde verblijfstijd per jaar binnens

huis is: (l-p).T = 7008 h.a*1 

- rn , . de conversiefactor van de effectieve evenwichts-
Kn, Di 

concentratie van radondochters binnenshuis naar effectief 
dosisequivalenttempo; r R n bj = 8,7 . 10"6 mSv.h'1/Bq.m"3 

- Fo u « C 0 K- <** effectieve evenwichtsconcentrat ie van 
Kn, Dï Kn,Di 

radondochters (Bq.m*3) met Fpn>5i als evenwichtsfactor 
binnenshuis, inclusief plate-out-effecten; FR n j Di

 = 0,4 
voor een ventilatievoud van 0,7 h"1 l. 

De radonconcentratie die het gevolg is van de 22 Ra-concen
tratie in het bouwmateriaal i van van de referentieruimte 
is te berekenen aan de hand van een fysisch model 2» 3 

CRn,bi,i = si * ~ * " — 7 ~ ^ * ' fRn,i ' CRa,i (5'6* 
v Rn 

Hierin is: 
- Sj.A de oppervlakte (m2) van bouwmateriaal i in de 

referentieruimte, met s, als de fractie v<m het totale 
wandoppervlak A ingenomen door materiaal i 

- V het volume van de referentieruimte (m 3). 
In onze berekeningen is - * 1,5 m"1 

* V 
" ^o« <-C D a i is de radonexhalatiesnelheid per K n, i Ko,i 

(wand)oppervlakte-eenheid van materiaal i {Bq .m" 2.*»" 1). 
waarin fgn j de radonexhalatiesnelheid per m 2 wand en 
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per eenheid 2 2 6Ra-concentratie (Bq.m- 2.h" 1/Bq.kg _ 1 = 

k g . m " 2 ^ " 1 ) en C R 3 \ de 2 2 6Ra-concentratie in het mate

riaal i is (Bq.kg - 1). 

De factor fn . kan geschreven worden als: 
Rn, i 3 

fRn,i = hn • Pi • "i • *i • t a n h U . / * . ) . (5-7) 

waarin: 

- p- de dichtheid van het bouwmateriaal is (kg.m*3) en 

xD .p. de produktiesnelheid van radon per m3 materiaal 
K n i 

per eenheid 2 2 6Ra-concentratie (Bq.nr3) is. 

- T). de emanatiefactor; deze geeft aan welke fractie van 

het gevormd radon terecht komt in de poriën van het mate

riaal. 

- Aj ,tanh(L^/Jli) beschrijft hoeveel van het radon in de po-

de poriën door diffusie uit het wandoppervlak naar de 

binnenlucht doordringt; l^ is de effectieve diffusie

lengte (m) en L. is de halve dikte (m) van de wand van 

materiaal i. 

Voor Jt. kan geschreven worden: 

K< o s 
li - ( - ) ' (5.8) 

XRn , Ei 

waarin: 

- K. de diffusiecoefficient (m2.*!*1) voor radon in de po

riën van het materiaal i is, e. de porositeit aangeeft en 

Xr de vervalconstante van radon is. 

0e factor TI heeft voor de meeste bouwmaterialen een waar

de tussen 0,01 en 0,30 2*k*5. 
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Veel gegevens zijn echter nog niet beschikbaar; bovendien 

is de variatie in beschikbare Meetgegevens groot. Voor de 

hierna volgende berekeningen zijn de naarden zoals vermeld 

in tabel 5.1 gekozen. 

De waarde van i\ hangt af van de porositeit van het Mate

riaal. Oe voor beton gevonden «aarden 2 » 1 0 liggen rond de 

0,15 M overeenkoMende Met Kj/ci - 1.8.10"1* m 2.h _ 1. Deze 

waarde wordt in de hiervolgende berekeningen voor alle ma

teriaalsoorten aangenomen. 

Tabel 5.1 geeft de resulterende radonexhalatiesnelheden per 

eenheid van oppervlakte en activiteitsconcentratie voor de 

verschillende wandoppervlakken van de referentieruimte. 

Tabel 5.1 De radonexhalatiesnelheid per mz per eenheid ra-
diuMConcentratie voor diverse bouwmaterialen van 
de referentieruimte 

Materiaal pi 

kg.nT3 
"i 1 

m 

tanh 

< Li'/i> 

fRn,i 

kg.m-^h" 1 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

2400 
2000 
1000 
1000 

0,20 
0,10 
0,20 
0,30 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

0,38 
0,32 
0,32 
0,065* 

0,21 
0,07 
0,07 
0,02 

* Hierbij is tweezijdige exhalatie in rekening gebracht. 

Door radonexhalat ie uit de verschillende wanden onstaat 

voor elk van de wanden een bijdrage tot de totale radoncon-

centratie in de binnenlucht volgens (5.6). Deze bijdragen 

zijn gegeven in tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 De bijdragen uit de diverse bronnen tot de radon-
concentratie in lucht in de referentieruimte 

Materiaal si CRa,i 

Bq.kg-1 
Rn.bi,i 

Bq.m-3 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

0.44 
0,32 
0.17 
0,15 

20 
10 
15 
15 

3.9 
0,5 
0.4 
0.1 

Totaal 
Uit buitenlucht 
Ondergrond huis 

4.9 
3.0 
6.0* 

Totaal 13,9 

* Geschatte waarde. 

Het jaardosisequivalent binnenshuis als gevolg van de ra-

donemissie uit het bouwmateriaal van de referentieruimte 

bedraagt volgens (5.5) 0,12 mSv. 

Voor C.Rn D j , de over een jaar gemiddelde radonconcentra-

tie in de binnenlucht, staan een aantal resultaten van 

over een langere periode geïntegreerde metingen ter be» 

schikking. In het Verenigd Koninkrijk is als mediaan over 
367 woonkamers 14 Bq.m"3 gemeten6; in de Bondsrepubliek 

Duitsland7 is over 4500 woningen gemiddeld 42 Bq.m"3 

gemeten. Voorlopige metingen over 927 Nederlandse woningen8 

geven een mediaan van 24 Bq.m"3 aan. In deze meetwaarden 

zijn begrepen de radonconcentraties afkomstig van de bin

nenkomende buitenlucht, van de direct onder het huis lig

gende grond en van het bouwmateriaal. 

Gezien het feit dat de definitieve evaluatie van de uitkom

sten van het Nederlandse onderzoek nog niet heeft plaatsge-
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kende waarde voor de radonconcentratie in de binnenlucht 

moeilijk aan de gemeten waarde getoetst kan worden. De bo

venstaande meetgegevens geven de commissie overigens geen 

aanleiding de door haar in het rekenmodel gebruikte waarden 

voor de parameters bij te stellen. 

5.7 Thoron afkomstig van bouwmateriaal 

Voor de jaardosis afkomstig van de thoronexhalat ie van het 

bouwmateriaal van de referentieruimte geldt een analoog re

kenmodel als uiteengezet voor radon in 5.6. De conversie

factor van effectieve evenwichtsconcentratie naar effectief 

dosisequivalenttempo, r"rn>tn, wordt voor thoron gesteld 

op 4.10" 5 mSv.h"VBq.m" 3 voor omstandigheden binnenshuis1. 

De evenwichtsf actor F j n t,i
 v o o r verval produkten van tho

ron is, rekening houdend net plate-out, 0,03 bij een venti-

latievoud van 0,7 h" . Vanwege de relatief korte halve

ringstijd van thoron (55 s, Xf n * 45 h~ x) 1 s ook de effec

tieve diffusielengte l\ klef/i vergeleken bij de dikte van 

de muren; met de diff usiecoefficient K gelijk aan die voor 

radon wordt voor thoron l\ - 0,002 m en tanh .Li * 1,00. 
* i 

Het rekenmodel geeft, aannemende dat de emanatiefactor voor 

thoron gelijk is aan die voor radon, voor de thoronexhala-

tie van de verschillende wandmaterialen van de referentie

ruimte en de bijdrage tot de thoronconcentratie in de bui

tenlucht de volgende uitkomsten (tabellen 5.3 en 5.4). 
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Tabel 5.3 De thoronexhalatiesnelheid per eenheid van opper
vlakte en activiteitsconcentratie van de diverse 
bouwmaterialen van de referentieruimte 

Materiaal 

m 

tanh 
(iV v 

fTn,i 

kg.m- 2^- 1 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

0,002 
0.002 
0.002 
0,002 

i.o 
1.0 
1.0 
1,0 

43.2 
18.0 
18.0 
27.0 

Tabel 5.4 De bijdrage van diverse bouwmaterialen tot de 
thoronconcentratie in lucht in de referentieruim
te 

Materiaal CTh,i 

Bq.kg"1 

T n . b i , i 

Bq.m"3 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

20 
10 
10 
10 

12.7 
1.9 
1.0 
1.4 

Totaal 17.0 

Het jaardosisequivalent ten gevolge van thoron afkomstig 

uit het bouwmateriaal van de referentieruimte wordt met bo

venstaande berekend op 0,14 mSv. In deze berekening is de 

invloed van de wandafwerking, die in tegenstelling tot het 

radon voor de thoronexhalatie niet verwaarloosbaar is 1, 

niet verdisconteerd. Een reductie over alle wanden met ge

middeld een factor 2 lijkt aannemelijk; daarmede wordt de 

verwachte jaardosis voor thoron uit het bouwmateriaal 0,07 

mSv. 
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5.8 Compi1 atie 

Tabel 5.5 geeft een overzicht van enkele uitgangswaarden en 

resulterende dosisbijdragen uit het bouwmateriaal van de 

referent ieru imte. 

Tabel 5.5 Overzicht van uitgangspunten en resulterende bij
dragen van de diverse bouwmaterialen in de refe
rentieruimte tot het effectieve dosisequivalent 
in een jaar 

Materi aal 

Uit gangswaarden Jaardosis (mSv) 

Materi aal CRa 
Bq. 
kg"1 

CTh 
Bq. 
kg"1 

CK 
Bq. 
kg"1 

m. si 
Y Tn Rn 

Totaal 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

20 
10 
15 
15 

20 
10 
10 
10 

150 
300 
50 
50 

0,61 
0,31 
0,08 
0,007 

0,44 
0,32 
0,17 
0.15 

0,12 
0,04 
0.01 
0,001 

0,053 
0,008 
0,004 
0,006 

0,10 
0,01 
0,01 
0,002 

0,27 
0,06 
0,02 
0,01 

Totaal 0,17 0,071 0,12 0,36 

5.9 De relatie tussen de 2 2 6 R a - en de 2 3 2Th-concentratie 

in bouwmaterialen en het effectieve jaardosisequiva-

lent 

Met behulp van (5.9) en (5.10) kan de maximaal toelaatbare 

radium- en thoriumconcentratie in bouwmateriaal worden be

rekend op basis van een maximaal toelaatbare jaardosisver-

hoging. Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, speelt **°K 

hierin geen rol van betekenis. 

Combinatie van de formules 5.1, 5,2, 5.5, 5.6 en 5.7 geeft 

het verband tussen C R 3 ^ , de concentratie 2 2 6 R a en de do

sis H E # 
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Met de eerder gegeven waarden voor de parameters inqevjld 

verkrijgt men: 

HE = yi(3,04 . 10' 3 .m. + 4,06 . IO"1* . si . Pi 

V tanhd^^)). CRa>i (5.9) 

Op analoge wijze is de overeenkomstige relatie voor Th af te 

leiden. Deze luidt: 

H E = ^ {4,37 . IO"3 . m. + 6.21.10-3 . si 11 i 

(5.10) 

In tabel 5.6 is, bij wijze van voorbeeld, weergegeven welke 

concentratieverhoging van 2 2 6Ra en 2 3 2Th leidt tot een verho

ging van het jaarlijks effectief dosisequivalent van 0,1 mSv 

(kolommen 1 en 2) en welk dosisequivalent teweeg wordt ge

bracht door een verhoging van de concentratie van 1 Bq.kg'1 

(kolommen 3 en 4) van 2 6Ra, respectievelijk 2 3 2Th. 

Tabel 5.6 Berekening van de verhoging van de activiteitscon
centratie van 2 2 6 R a , resp. 2 3 2Th, in elk der mate
rialen van de referentieruimte, die leidt tot een 
toename van het effectieve dosisequivalent in een 
jaar van 0,1 mSv 

Concentrat ieverho
ging in één materi
aal die een extra 
dosis van 0,1 mSv 
per jaar veroor
zaakt 

Extra jaardosis t.g. 
v. de toename van de 
activiteitsconcentra
tie in één materiaal 
met 1 Bq/kg 

Materiaal 
CRa,i 

Bq.kg-1 

CTh,i 

Bq.kg-1 

HE,Ra 

nSv.a-1 

HE,Th 

nSv.a"1 

Beton 
Kalkzandsteen 
Gipsblokken 
Gipskarton 

15 
46 

110 
500 

19 
47 

130 
169 

6.7 
2.2 
0.9 
0.2 

5,3 
2.2 
0,8 
0,6 



- 81 -

LITERATUUR 

1. United Nations Scientific Committee on the Effects o* 
Atomic Radiation (UNSCEAR) 
Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects 
Report to the General Assembly, ed. United Nations, New 
York, 1982. 

2. Stranden E, Berteig L 
Radon in dwellings and influencing factors 
Health Physics 1980; 39 : 275-84. 

3. Jonassen N 
The determination of radon exhalation rates 
Health Physics 1983; 45 : 369-76. 

4. Toth A, et al. 
Distribution of natural radioactive isotope concentra
tions and emanation factors measured in concrete and 
brick samples produced in Hungary 
Nat Rad Env III, CONF-780422, 1396, 1980. 

5. Meyer RJ de 
Verslag van het International Seminar on Indoor Expo
sure to Natural Radiation and Related Risk Assessment, 
Capri, 1983 
KVI, Groningen, 1983. 

6. Wrixon AD et al. 
Indoor Radiation Surveys in the U.K. 
Int Semin on Indoor Exposure to Natural Radiation and 
Related Risk Assessment, Capri, 1983. 

7. Wicke A 
Exposure of the Population to Radondaughters. Problems 
associated with the assessment of the annual dose 
Int Semin on Indoor Exposure to Natural Radiation and 
Related Risk Assessment, Capri, 1983. 

8. Put LW, Meijer RJ de 
Survey of Radon Concentrations in Dutch Dwellings 
Proceedings 3rd Int Conf on Indoor Afr Quality and Cli
mate, Stockholm, Indoor Air 1984; 2:49-54. 

9. Group of experts of the OECD Nuclear Energy Agency 
Exposure to radiation from the natural activity in 
building materials, OECD, Parijs, 1979. 

10. Zapa)ac GH, 
A time-depi 
si on of 1I2 

H e a U h Phys 1983; 45 : 377-85. 

A time-dependent method for characterizing the diffu
sion of 2 2 2Rn in concrete 





- 83 -

6. AFLEIDING VAN DE GRENSWAARDEN VOOR DE RADIOACTIVITEIT IN 

BOUWMATER I'iAL 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 heeft de commissie grenswaarden voor de con

centratie van radium en thorium in bouwmateriaal voorge

steld. De overwegingen die tot deze grenswaarde hebben ge

leid - eerder kort aangegeven - worden hier nader toege

licht. 

6.2 Begrenzing van het stralingsrisico als gevolg van 

radioactiviteit in bouwmateriaal 

Als uitgangspunt heeft de commissie verondersteld, dat ie

dere blootstelling aan ioniserende straling een zeker risi

co met zich meebrengt en dat het daarom wenselijk is te 

zoeken naar wegen om die blootstelling te beperken. Daarbij 

dient men zich echter te realiseren dat het in de praktijk 

niet mogelijk is om het stralingsrisico samenhangend met de 

van nature op aarde aanwezige radionucliden, of meer in het 

bijzonder met het in bouwmateriaal voorkomen van die radio-

nucliden, tot nul terug te brengen. 

Er zijn wel wegen om dit stralingsrisico te reduceren. 

Naast het gebruik van alternatieve grondstoffen met een la

ger radionuclidengehalte kan men daarbij denken aan het be

dekken van de wanden in de woning* om de exhalatie van ra

don te verminderen en het betnvToeden van de luchtverver

sing of het verhogen van de plate-out om de concentratie 

van radon en radonvervalprodukten in de lucht omlaag te 

brengen. Of dergelijke maatregelen verantwoord zijn, hangt 

* Met woning wordt hier elk gebouw waarin mensen vertoeven 
bedoeld, en niet alleen de privé-woning. 
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af van de ermee gemoeide kosten afgewogen tegen de vermin-

dering van het stralingsrisico. Een dergelijke analyse is 

echter gecompliceerd, gezien het ontbreken van noodzakelij

ke gegevens en de onzekerheden in de factoren die de kosten 

bepalen. 

In dit advies heeft de commissie een eenvoudiger procedure 

gevolgd bij het afleiden van grenswaarden ter beperking van 

het stralingsrisico veroorzaakt door natuurlijke radionu-

cliden in bouwmateriaal. Als eerste stap is de commissie er 

daarbij van uit gegaan dat er vooralsnog geen aanleiding 

bestaat tot specifieke stralingshygienische maatregelen 

voor zover er voor het Nederlandse bouwmateriaal gebruike

lijke grondstoffen worden toegepast1. De commissie baseert 

deze conclusie op de overweging dat de activiteitsconcen

traties in het merendeel van de betrokken bouwmaterialen 

relatief laag zijn vergeleken met de elders aangetroffen 

waarden. In elk geval liggen maatregelen die beogen de ac

tiviteitsconcentratie te limiteren, niet voor de hand. 

Vervolgens heeft de commissie zich afgevraagd hoe een even

tuele verhoging van de activiteitsconcentratie samenhangend 

met het hergebruik van industriële afvalstoffen begrensd 

zou kunnen worden. Als maat voor het stralingsrisico wordt 

door de ICRP de grootheid effectief dosisequivalent voorge

steld 2 » 3 . De commissie neemt deze risicomaat over. In de 

praktijk is het echter niet mogelijk om het stralingsrisico 

samenhangend met het hergebruik van industriële afvalstof

fen als bouwmateriaal te begrenzen via een grenswaarde voor 

het effectieve dosisequivalent. Deze grootheid wordt immers 

mede bepaald door het persoonlijk leefgedrag en zal dus 

niet alleen van persoon tot persoon sterk kunnen verschil

len, maar tevens in de tijd aan verandering onderhevig 

zijn. Bovendien is een normering van het effectieve dosis

equivalent pas te controleren nadat de woning is gebouwd; 
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bij overschrijding van de norm is correctie veelal niet 

meer mogelijk of slechts tegen onevenredig hoge kosten. 

De commissie heeft daarom een referentiepersoon in referen-

tieomstandigheden, representatief voor de feitelijke verde

ling van persoonskenmerken en woonomgevingen, beschouwd. 

Uitgaande daarvan heeft de commissie wél goed en tijdig 

controleerbare normen voor de radium- en thoriumconcentra-

tie in het bouwmateriaal afgeleid*. 

De commissie beveelt hiertoe aan een systeem te hanteren 

waarbij voor elk bouwmateriaal een onderste grenswaarde en 

een bovenste grenswaarde wordt vastgesteld. Materialen die 

voldoen aan de eerste norm mogen zonder restricties worden 

gebruikt. Bij een hogere activiteitsconcentratie is het 

bouwmateriaal slechts toegelaten nadat op basis van een na

dere overweging, waarbij naast economische en sociale fac

toren, mogelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu 

een rol spelen, een hogere grenswaarde is vastgesteld. Deze 

laatste waarde zal echter de voorgestelde bovenste grens

waarde, die beoogt het individueel risico te limiteren, 

niet mogen overschrijden. 

De commissie heeft overwogen dat het gebruik van industrie-

Ie afvalstoffen als grondstoffen voor bouwmaterialen een 

maatschappelijk nut vertegenwoordigt, waardoor een zekere 

extra stralingsbelasting ten gevolge van dit gebruik aan

vaardbaar mag worden geacht. Deze extra belasting stelt de 

commissie op 0,1 mSv per jaar per persoon. Het aan deze be

lasting gerelateerde risico is circa 10' 6 per jaar, hetgeen 

klein is ten opzichte van andere onwillekeurige risico's 

die men loopt. Overigens valt deze extra blootstelling bin-

* Het zou in principe ook mogelijk zijn de om het stra
lingsniveau (het geabsorbeerde dosistempo in lucht) en 
de concentratie van radon of radonvervalprodukten in de 
lucht te limiteren. Dat stuit voor een deel op dezelfde 
problemen als de limitering van het effectieve dosis
equivalent. 
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nen de spreiding in de stralingsbelasting ten gevolge van 

natuurlijke radioactiviteit in bouwmaterialen. Voor de re

ferentiesituatie is deze door de commissie berekend op 0,4 

mSv (effectief dosisequivalent) per jaar; praktijkwaarden 

zullen volgens voorlopige Nederlandse gegevens variëren van 

0,1-1 mSv per jaar. 

Bij het afleiden van de bovenste grenswaarden heeft de com

missie aansluiting gezocht bij de overwegingen voor de li

mitering van het risico van alle kunstmatige ioniserende 

stralingsbronnen te zamen. Voor blootstelling aan straling 

van kunstmatige bronnen is door de ICRP voor leden van de 

bevolking een grenswaarde van 5 mSv per persoon per jaar 

aanbevolen, een aanbeveling die onlangs door een andere 

Gezondheidsraadcommissie voor de Nederlandse situatie is 

overgenomen1*. Genoemde grenswaarde is door de ICRP onder 

meer onderbouwd met de overweging dat een risico overeenko

mend met circa 0,5 mSv per persoon per jaar en een risico

verdeling aan de bovenzijde begrensd door de genoemde 

grenswaarde van 5 mSv per persoon per jaar aanvaardbaar 

lijkt in vergelijking met andere risico's waarop individuen 

weinig persoonlijke invloed kunnen uitoefenen. 

Voor de begrenzing van de beheersbare component van de bo

venste grenswaarde van het door hergebruik van industriële 

afvalstoffen veroorzaakte additionele effectieve dosisequi

valent van de referentiepersoon stelt de commissie een 

waarde voor van 1/10 van de grenswaarde voor blootstelling 

aan kunstmatige stralingsbronnen, dat wil zeggen 0,5 mSv 

per jaar. 

Vervolgens heeft de commissie via het in hoofdstuk 5 aange

geven model overeenkomende extra radium- en thoriumconcen-

tratie berekend. Een beleidsmatige afweging van de sociale 

(waaronder gezondheidskundige), milieuhygiënische en econo

mische aspecten van het gebruik van industriële afvalstof

fen met een verhoogd radionuclidengehalte als grondstoffen 
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voor bouwmaterialen kan er toe leiden dat de overheid voor 

een of meer bouwmaterialen een hogere grenswaarde stelt -

die tussen de onderste en bovenste grenswaarde voor het 

desbetreffende materiaal ligt - waaronder een bouwmateriaal 

zonder enig voorbehoud kan worden toegepast. 

De keuze van een aantal parameters in deze berekening zal 

in het vervolg nog nader worden toegelicht. Allereerst zal 

echter worden aangegeven hoe de commissie tot grenswaarden 

voor de totale activiteitsconcentratie in bouwmateriaal is 

gekomen. 

6.3 De samentelling van de radium- en thoriumconcentratie 

Wil men de blootstelling aan ioniserende straling van na

tuurlijke radionucliden in bouwmaterialen limiteren via 

kenmerken van het bouwmateriaal zelf, dan komen in principe 

een tweetal grootheden voor normering in aanmerking: de ac

tiviteitsconcentratie en de radonexhalatie. Aangezien de 

bepaling van de radonexhalatie (waarmee overigens hoofdza

kelijk de inwendige dosis ten gevolge van het inhaleren van 

radonvervalprodukten wordt bepaald en slechts ten dele de 

uitwendige dosis) nog met relatief grote onzekerheden is 

behept, heeft de commissie gemeend van aanbevelingen voor 

normering van deze grootheid af te zien. 

Voor wat betreft de activiteitsconcentratie heeft de com

missie gemeend het radionuclide l*°K buiten beschouwing te 

kunnen laten; voor d'e onderhavige problematiek zijn immers 

voornamelijk de radionucliden 2 2 6Ra en 2 3 2Th en hun verval-

produkten van belang. De commissie heeft verder gemeend 

beide concentraties bij elkaar te kunnen optellen. Met be

hulp van de het in hoofdstuk 5 beschreven model kan worden 

nagegaan of dit ernstige consequenties heeft. Daartoe is in 

tabel 6.1 aangegeven voor de materialen die het stralings-
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risico bepalen 1 welke bijdrage tot het effectieve dosisequi

valent elk der beide radionucliden geeft. 

Tabel 6.1 Bijdrage tot het effectieve dosisequivalent per 
jaar per eenheid van activiteitsconcentratie 
(^Sv/Bq.kg"1) voor elk der materialen van de refe
rentieruimte 

Bouw-
materi aal 

(y.Ra) 

HE 

(Rn) 

HE 

(Ra,tot) 

HE 

(Y.Th) 

HE 

(Tn) 

HE 

(Th,tot) 

Beton 

Kalkzandsteen 

Gipsblokken 

Gipskarton 

1.9 

0.9 

0.2 

0.0 

4.9 

1.2 

0.7 

0.2 

6.7 

2.2 

0.9 

0.2 

2.7 

1.4 

0.4 

0,0 

2.6 

0,8 

0,4 

0,6 

5,3 

2.2 

0,8 

0,6 

Toelichting: 

H £ ( y , R a ) , H E(y,Th) 

H E ( R n ) , H £(Tn) 

H £(Ra,tot) 

H E(Th,tot) 

bijdrage tot het effectieve dosisequi

valent per eenheid van 2 2 6 R a - , respec

tievelijk 2 3 2Th-activiteitsconcentratie 

door uitwendige straling 

idem door inwendige bestraling door 

2 2 2 R n - , respectievelijk 2 2 0Rn-verval-

produkten 

sommering van de bijdragen in de voor

gaande twee kolommen. 

Uit de tabel blijkt dat, zoals ook direct uit de in 5.2 gege

ven omrekeningsfactoren q is af te leiden, per eenheid van 

activiteitsconcentratie de uitwendige bestraling door 2 3 2 T h 

en vervalprodukten circa anderhal* maal zo groot is als de 

uitwendige bestraling door 2 2 6 R a en vervalprodukten. Bij de 

inwendige bestraling door inademing van radonvervalprodukten 

is deze relatie juist andersom, behalve in gipskarton. 
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De verschillen tussen de diverse bijdragen zijn dusdanig, 

dat samentelling voor stralingshygienische doeleinden ver

antwoord kan worden geacht, te meer daar de verschillen 

tussen de inwendige en uitwendige radium-, respectievelijk 

thoriumbijdragen tot het effectieve dosisequivalent elkaar 

ten dele compenseren. 

Een uitzondering vormt gipskarton. Aangezien echter de bij

drage tot het effectieve dosisequivalent veroorzaakt door 

de activiteit in dit bouwmateriaal relatief gering is, zijn 

de onnauwkeurigheden in deze bijdrage relatief van minder 

belang. Overigens zal het in het algemeen 2 2 6 R a zijn dat 

voor een verhoogde activiteitsconcentratie in het gipskar

ton verantwoordelijk is. Bij het stellen van een norm voor 

gipskarton spelen voorts nog andere factoren een rol (zie 

paragraaf 6.5), waardoor de kwestie van het samentellen van 

de radium- en thoriumconcentraties niet meer relevant is. 

6.4 De betekenis en de afleiding van de voorgestelde 

grenswaarden 

De concentratie van natuurlijke radionucliden in bouwmate

rialen vertoont grote variatie. Dit geldt niet alleen op 

wereldschaal, maar ook indien we ons beperken tot de in ons 

land gebruikte materialen5. Ook de concentraties van de na

tuurlijke radionucliden in bij industriële processen vrij

komende afvalstoffen (zoals fosforzuurgips en vliegas) zul

len grote variaties vertonen. Deze variaties vinden hun 

oorsprong in de spreiding in eigenschappen van de gebruikte 

grondstoffen en zullen verder door het industriële proces 

worden betnvloed. 

Indien het bij hergebruik van industriële afvalstoffen gaat 

om de vervanging van de ene grondstof voor het bouwmateri

aal door een andere, dan zal er dus nog steeds sprake zijn 

van een (brede) verdeling van activiteitsconcentratfes in 
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in het bouwmateriaal. Wel kan er een zekere verschuiving 

van de verdeling optreden. De commissie beoogt met de 

grenswaarden deze verdeling aan de bovenzijde af te gren

zen. De grenswaarden voor de totale activiteit zijn opge

bouwd uit een bijdrage gebaseerd op de bovengrens van de 

activiteitsverdeling in de huidige bouwmaterialen en een 

bijdrage gebaseerd op het voornoemde additionele dosisequi

valent. Deze aanpak houdt verder in dat de gemiddelde acti

viteitsconcentraties in de desbetreffende bouwmaterialen 

lager liggen dan de voor hen aanbevolen grenswaarden. 

De in Nederland meest gebruikte bouwmaterialen (voor de 

voor de stralingsbelasting bepalende binnenzijde van de wo

ning) zijn beton, kalkzandsteen, gipsblokken en gips(kar-

tonjplaat . Een opmerking verdient hier het beton. Reeds 

geruime tijd worden in Nederland hoogovenslakken verwerkt 

in cement en beton. Verder is sinds enige tijd beton op de 

markt dat vervaardigd is met behulp van het zogenoemde 

portiandvliegascement. Deze betonsoorten zijn meebeschouwd 

bij de bouwmaterialen van natuurlijke oorsprong; de extra 

radium- en thoriumconcentratie in vergelijking tot beton 

uit "natuurlijk" cement bedraagt circa 10-20 Bq/kg.5 

Hoewel de onderzochte materialen representatief geacht kun

nen worden voor de Nederlandse bouwmaterialen is het aantal 

onderzochte monsters niet groot genoeg om op verantwoorde 

manier een bovengrens van de verdeling van activiteitscon

centraties vast te stellen. Het is daarom nodig om een ze

kere marge in acht te nemen". Rekening houdend met elders 

genoemde waarden komt de commissie tot de conclusie dat 

voor in Nederland gebruikelijke bouwmaterialen vervaardigd 

uit thans gebruikelijke grondstoffen in aansluiting op de 

internationaal gevonden waarden, afhankelijk van het mate

riaal, tussen de 25 en 75 Bq/kg kan worden genomen als bo

vengrens voor de som van de radium- en de thoriumactivi-

teitsconcentraties (zie tabel 6.2). 
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In hoofstuk 5 is afgeleid welke activiteit men aan een ma

teriaal moet toevoegen om een verhoging van het effectief 

dosisequivalent te bewerkstelligen met 0,1 mSv (zie tabel 

5.6). In tabel 6.2 zijn die hoeveelheden (uitgedrukt als de 

som van het toegevoegde radium en thorium) voor een extra 

effectief dosisequivalent van zowel 0,1 als 0,5 mSv per 

jaar weergegeven, waarbij is verondersteld dat de toevoe

ging slechts in één materiaal tegelijk plaatsvindt. 

Het is moeilijk vast te stellen in welke mate materialen 

met afvalstoffen al dan niet te zamen worden gebruikt. Bij 

het komen tot normen is de commissie ervan uitgegegaan dat 

dit in geringe mate het geval zal zijn. Om het te zamen ge

bruiken enigszins in rekening te brengen zijn met name de 

bovenste grenswaarden naar beneden afgerond. De commissie 

heeft geconstateerd dat er een grote spreiding is in de 

waarden van de bij de berekening benodigde parameters, 

i.e. de materiaaleigenschappen als de emanatie en de diffu

sie. De commissie heeft voor conservatieve waarden gekozen, 

zodat de uitkomsten van het rekenmodel eerder een over

schatting dan een onderschatting van de stralingsbelastinq 

geven. Voorts heeft de commissie in haar beschouwingen bij 

de normstelling gegevens6 betrokken waaruit blijkt dat de 

emanatiefactor voor bouwmaterialen vervaardigo uit of met 

vliegas een lagere waarde heeft dan die voor de overeenkom

stige bouwmaterialen waarin geen vliegas is verwerkt. Aan

gezien echter nog niet bekend is of commerciële produktie 

van dergelijke materialen tot produkten met deze lagere 

emanatiefactor zal leiden, heeft de commissie in haar norm

stelling geen rekening gehouden met een eventueel lagere 

emanatiefactor voor vl iegasprodukten. 

Gezien bovenstaande, de (vele) onzekerheden in de waarden 

van de in de berekeningen gebruikte parameters in aanmer

king nemende, komt de commissie tot de in tabel 6.2 gege

ven, op 25 Bq/kg afgeronde grenswaarden. 
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Tabel 6.2 Afleiding van grenswaarden voor de som van acti
viteitsconcentraties van 2 2 6 R a en 2 3 2Th in bouw-
materi alen 

Materiaal Maximaal 
voorkomen
de concen
tratie 
(Ra+Th) 
thans 

Bq/kg 

Concentrat iever-
hoging in één 
materi aal, die 
een extra jaar
dosis van 0,1 
resp. 0,5 mSv 
oplevert 

Bq/kg 

Grenswaarde voor 
de concentratie 

(Ra + Th) 

Bq/kg 

Materiaal Maximaal 
voorkomen
de concen
tratie 
(Ra+Th) 
thans 

Bq/kg 

0,1 
mSv 

0,5 
mSv 

onderste 
grens
waarde 

bovenste 
grens
waarde 

Beton 
Kalkzand-
steen 
Gipsblokken 

Gipskarton 

75 
50 

25 

25 

25 
50 

125 

(500* 
(175** 

75 
200 

575 

f2500* 
f 850** 

100 
100 

150 

200 

150 
250 

600 

600 

* Waarde betrekking hebbend op de radiumconcentratie 

** Waarde betrekking hebbend op de thoriumconcentratie 

Voor de niet in de tabel genoemde gerede bouwmaterialen die 

slechts in geringe hoeveelheden in de bouw worden toege

past, zoals pleistergips, tegels, plavuizen, isolatiemate

rialen e.d., beveelt de commissie geen normen aan. Met het 

rekenmodel van hoofdstuk 5 uitgevoerde berekeningen laten 

zien dat deze in geringe hoeveelheden in de bouw toegepaste 

materialen weinig invloed hebben op het effectieve dosis

equivalent. Hierbij is er echter van uitgegaan dat de toe

pass ingswijze en de hoeveelheden waarin deze bouwmaterialen 

worden verwerkt, gelijk blijven. Indien de betrokken mate

rialen relatief meer oppervlak zullen innemen of in grotere 
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hoeveelheden worden toegepast dan thans en voor andere ma

terialen dan in de tabel gegeven die in grotere hoeveelhe

den binnenshuis kunnen worden toegepast, dienen met behulp 

van het rekenmodel grenswaarden te worden vastgesteld. 

Ten aanzien van de normen voor gipskarton merkt de commis

sie het volgende op. Gipskarton is een eenvoudig verwerk

baar bouwmateriaal, dat op grote schaal bij renovatie en 

door doe-het-zelvers wordt gebruikt. Dit gebruik vindt 

veelal plaats in combinatie met andere bouwmaterialen (op

gebracht als beschot op muren en plafonds). Het gipskarton 

kan derhalve gemakkelijk een veel groter relatief wandop-

pervlak innemen dan in het rekenmodel is aangenomen. Voorts 

wordt de hieruit resulterende extra dosis nauwelijks gecom

penseerd, omdat het gipskarton geen bouwmateriaal ver

vangt. De commissie heeft deze overwegingen in rekening ge

bracht door de normen voor gipskartonplaat te reduceren, in 

aanmerking nemende dat in de praktijk de stralingsbelasting 

veelal door radium en radiumvervalprodukten zal worden ver

oorzaakt . 

Het is het onwaarschijnlijk dat het toepassen van bouwmate

rialen met concentraties tot de bovenste grenswaarden in 

meer dan incidentele gevallen tot een grotere dosis dan 0,5 

mSv zal kunnen leiden. 

Voorts heeft de commissie nagegaan of de voorgestelde 

grenswaarden aanleiding geven tot een hogere equivalente 

evenwichtsconcentratie van 2 2 2Rn dan de ICRP (ICRP-39, pa

ragraaf 2 8 ) 7 nog aanvaardbaar acht als bovengrens. Deze bo

vengrens, die in de grootte-orde van 100 Bq/m3 ligt, zal 

niet worden overschreden. De te verwachten EEC van radon 

uit bouwmaterialen zal volgens het rekenmodel in de orde 

van grootte liggen van 30 Bq/m 3. Hierbij is geen rekening 

gehouden met het feit dat vliegasprodukten een lagere erna-
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natiefactor hebben, waardoor de radonconcentratie ten ge

volge van deze produkten in dezelfde orde van grootte zou 

kunnen liggen als die ten gevolge van de huidige» overeen

komstige bouwmaterialen. 

Wellicht ten overvloede wil de commissie benadrukken dat de 

kern van het advies wordt gevormd door het geven van een 

algemeen systeem van normstelling voor bouwmaterialen. De 

hier met behulp van dit systeem afgeleide kwantitatieve 

normen kunnen aanpassing behoeven, doordat zich omstandig

heden en ontwikkelingen voordoen die op het ogenblik van 

het uitbrengen van dit advies niet of onvoldoende door de 

commissie kunnen worden overzien. 

Ter illustratie hiervan mogen de volgende voorbeelden die

nen. Bij de afleiding van de norm voor beton is de commis

sie in eerste instantie uitgegaan van de beschikbare gege

vens ten aanzien van de radon- en thoronexhalatie. £r zijn 

gegevens6 die er op duiden dat niet noodzakelijk voor alle 

produkten waarin vliegas verwerkt is, de thans gebruikte 

parameters geldig zouden behoeven te zijn. Indien in de na

bije toekomst mocht blijken dat ook voor andere produkten 

die vervaardigd zijn van materiaal met verhoogde radioacti

viteit, de feitelijke waarde van een of meer parameters 

aanzienlijk verschillen zou van de in de afleiding aangeno

men waarde, zouden de grenswaarden voor die produkten die

nen te worden aangepast. Dit is met het aangereikte instru

mentarium gemakkelijk te verwezenlijken. Een dergelijke re

denering geldt voor alle in het rekenmodel gebruikte para

meters. 

Volgens de in dit interimadvies gegeven normen zou het me

rendeel van het potentieel beschikbare fosforzuurgips nog 

binnen de bovenste norm vallen en derhalve voor toepassing 

in de woningbouw in aanmerking kunnen komen. Indien met 
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stelligheid verwacht kan worden dat voldoende "niet-radio-

actief" chemiegips uit de rookgasontzwaveling beschikbaar 

zal komen van overigens vergelijkbare of betere kwaliteit 

en prijs, dan zou het in dit interimrapport aanbevolen 

systeem van normstelling inhouden dat slechts fosforzuur-

gips met een activiteitsconcentratie onder de onderste 

grenswaarde zou zijn toegelaten, waardoor de sociaal-hygië

nisch te prefereren grondstof wel, en de andere, gezien de 

activiteitsconcentraties in het huidige fosforzujrgips, 

geen toepassing zal vinden. Overigens dient beseft te wor

den dat het toepassen van fosforzuurgips in bouwmaterialen, 

gezien de grote hoeveelheid, geen dekkend alternatief vormt 

voor lozen cf storten van dit materiaal. Voorts zal dit ge

bruik van afvalstoffen er op den duur toch toe leiden dat 

zij - zij het in een andere vorm - in het milieu terechtko

men. 

6.5 De invloed van de luchtverversing op het dosisequiva

lent 

Zoals uit de in hoofdstuk 4 vermelde gegevens blijkt, is de 

radonconcentratie in de buitenlucht geringer dan die in de 

woning. Een verversing van de lucht in de woning met bui

tenlucht zal dus een verlaging van de blootstelling aan ra-

donvervalprodukten geven. 

De uitwisseling tussen binnenlucht en buitenlucht geschiedt 

in belangrijke mate op natuurlijke wijze. Via naden, kie

ren, roosters en ramen in gevel of dak stroomt lucht naar 

binnen die vervolgens weer via dergelijke openingen en de 

gasafvoerkanalen wordt afgevoerd. 

Het luchttransport via naden en kieren in de bouwconstruc

tie vormt de onbedoelde (of onwillekeurige) ventilatie. Met 

behulp van de aangebrachte ventilatievoorzieningen kan de 
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bewoner de luchtverversing van de woning regelen en afstem

men op zijn activiteiten. Voor de blootstelling aan radon-

vervalprodukten is daarbij de meer continue regeling via 

klapraampjes en roosters van meer belang dan het spuien via 

het openen van grote ramen of deuren. 

De ventilatie komt tot stand door luchtdrukverschillen over 

de openingen in de woning. Daarom zal de ventilatie bepaald 

worden door meteorologische grootheden als de windsnelheid, 

de windrichting en het temperatuurverschil tussen binnen en 

buiten. Op grond van onderzoekgegevens omtrent de lucht

doorlatendheid van Nederlandse woningen toegepast in een 

rekenmodel voor het luchttransport8 is de onderstaande ta

bel met representief te achten ventilatievouden verkregen. 

Tabel 6.3 Representatieve venti 1 at ievouden (h ) voor on

willekeurige ventilatie in Nederlandse woningen. 

Eengezinswoning Flat 

onbeschut beschut onbeschut beschut 

Dicht 0,8 0,7 0.4 0,3 

Normaal 1.1 1.0 0,6 0,5 

Lek 2,0 1.7 1.2 1.0 

Onder een "dichte" woning wordt hier verstaan een, in het 

algemeen fabrieksmatig geconstrueerde, woning, waarbij spe

ciale aandacht aan de verhoging van de luchtdichtheid is 

besteed. Een "lekke" woning betreft een oud, op traditione

le wijze gebouwd, huis. Een "beschutte" woning is omaeven 

door andere gebouwen van vergelijkbare hoogte, in tegen

stelling tot een "onbeschutte" woning, die eventueel is om

geven door bosschages en zich overigens in vlak land be

vindt. 
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De waarden gelden voor gemiddelde weersomstandigheden 

{windsnelheid 5 m/s en buitentemperatuur 5 °C). 

De bouwvoorschriften in Nederland vereisen dat er de nodige 

voorzieningen worden aangebracht zodat de bewoner de lucht

verversing kan betnvloeden9»10. Deze voorzieningen zijn 

gebaseerd op normen voor de verversing van de per persoon 

beschikbare lucht (25 m3/h per persoon) en komen overeen 

met een ventilatievoud van circa 1 h-1. 

Uit een onderzoek11 naar de wijze waarop gebruik gemaakt 

wordt van de aangebrachte ventilatievoorzieningen blijkt 

dat circa 25X van de bewoners gekarakteriseerd kan worden 

als minder actief ventilerenden (maken soms of nooit ge

bruik van de ventilatievoorzieningen). De overigen vallen 

ongeveer in gelijke mate uiteen in een groep actief venti-

Terenden en een tussengroep. Dit onderzoek geeft echter 

geen uitsluitsel over de feitelijke luchtverversing tijdens 

het verblijf van de bewoner in de ruimte en de daarmee sa

menhangende radonblootstelling. 

Met de huidige industriële bouwtechnieken is het mogelijk 

zeer luchtdichte woningen te construeren, waarbij het ven-

tilatievoud in die woningen bij gesloten ramen en deuren 

waarden van enkele tienden per uur zou kunnen bedragen. Uit 

oogpunt van een hygiënisch binnenhuisklimaat moet een der

gelijke ontwikkeling als minder gewenst worden beschouwd. 

Een luchtdichtheid van de woning, overeenkomend met een 

over het jaar gemiddeld ventilatievoud van ca. 0,5 h*1 kan 

thans als representatief wordt beschouwd. Over de bijdrage 

tot het ventilatievoud samenhangend met het gebruik van de 

voorzieningen voor de meer continue regeling van de venti

latie valt weinig met zekerheid te zeggen. Als gemiddeld 

over het jaar heeft de commissie daarvoor een waarde van 

0,2 h'1 gekozen. Derhalve is in de berekeningen een venti

latievoud van 0,7 h"1 gehanteerd. 
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Mochten overwegingen van energiebesparing of andere motie

ven leiden tot het bouwen van woningen die aanmerkelijk 

meer luchtdicht zijn dan thans het geval is, dienen door 

middel van voorlichting de bewoners tot een bewuster en 

intensiever gebruik van de aanwezige ventilatievoorzienin-

gen te worden gebracht of zou gedacht kunnen worden aan het 

aanbrengen van ventilatievoorzieningen die automatisch voor 

voldoende toevoer van verse lucht zorgdragen. Dat is dan 

overigens niet alleen gewenst in samenhang met de bloot

stelling aan radonvervalprodukten, maar evenzeer noodzake

lijk ter bevordering van de woonhygiene op andere punten. 

Namens de commissie 

df^HB van der Heijde 

De Secretaris, 

dr*P-J Klijn 
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BE6RIPPENLIJST 

a-straling straling bestaande uit geladen 

deeltjes, uitgezonden door atoom

kernen, met de massa en lading van 

een heliumkern 

activiteit aantal atoomkernmutaties per tijds

eenheid 

activiteitseenheid 1 atoomkernmutatie per seconde • 1 

becquerel (Bq) (oude eenheid curie, 

1 pCi = 37 Bq) 

aerosol fijne verdeling van een vloeibare 

of vaste stof in een gas, meestal 

lucht 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

Daar iedere blootstelling aan stra

ling enig risico kan inhouden, be

veelt de ICRP in publikatie 9, pa

ragraaf 52 (1965) aan, dat iedere 

onnodige blootstelling wordt verme

den en dat alle doses zo laag wor

den gehouden als redelijk bereik

baar is, economische en sociale as

pecten in aanmerking genomen. 

De inhoud van dit principe wordt 

uitgewerkt in de ICRP-publicaties 

22 (1973) en 26 (1977) 

becquerel eenheid van activiteit * 1 atoom-

kerr.mutatie per seconde (symbool: 

Bq) 
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p-straling straling bestaande uit geladen 

deeltjes, uitgezonden aoor atoom

kernen, met de massa en lading van 

een elektron 

Y-straling kortgolvige elektromagnetische 

straling van nucleaire oorsprong 

C u . C k. concentratie van element x buitens-
x,bu x,bi 

huis, respectievelijk binnenshuis 

curie oude eenheid voor activiteit (sym

bool Ci); 1 Ci = 3.7.1010 Bq 

dosis geabsorbeerde dosis * geabsorbeerde 

stralingsenergie per eenheid van 

massa. Symbool D; eenheid Gy -
J/kg; ook wel gebruikt in de zin 

van dosisequivalent 

dosisconversiefactor factor die in het dosimetriemodel 

dienst doet ter berekening van de 

dosis uit diverse gegevens betref

fende de blootstelling de verde

ling, de hoeveelheid en de soort 

van de aanwezige straling uitzen

dende stoffen 

dosisequivalent produkt van de geabsorbeerde dosis 

D en de kwaliteitsfactor Q (symbool 

H; eenheid Sv-J/kg) 

dosislimiet wettelijk vastgestelde bovengrens 

van stralenbelasting 
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dosistempo geabsorbeerde dosis per tijdseen

heid (symbool D,eenheid Gy.s" 1); 

ook «tel gebruikt in de zin van do

sisequivalent per tijdseenheid 

(eenheid Sv.s - 1) 

drempeldos i s dosis waaronder het beschouwde ef

fect niet optreedt 

effectief dosis

equivalent 

dosisequivalent, uniform over het 

gehele lichaam, dat hetzelfde risi

co op stochastische effecten ople

vert als de beschouwde dosisequiva

lenten op organen en weefsels te 

zamen (symbool Hf, eenheid Sv) 

effectieve evenwichts- maat voor de concentratie van ra-

concentratie (EEC) donvervalprodukten met eenzelfde 

potentiële al fa-enargieconcentratie 

als een hoeveelheid radonvervalpro-

dukten in evenwicht met radon 

emanatiefactor fractie in een (bouw)materiaal ge

vormd radon dat terecht komt in de 

poriën van het desbetreffende mate

riaal 

exhalatie diffunderen van radon vanuit de po

riën van een (bouw)materiaal in de 

(binnen)lucht 

exhalatiesnelheir' tempo waarin diffusie van radon 

vanuit de poriën van een (bouwma

teriaal naar de (binnen)lucht 

plaatsvindt 
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evenwichtsfactor, F verhouding tussen de effectieve 

evenwichtsconcentratie en de radon-

concentratie 

genetisch effect erfelijke veranderingen, voorname

lijk mutaties, onder andere veroor

zaakt door ioniserende straling 

gray eenheid van geabsorbeerde dosis, 

(symbool Gy; 1 Gy = 1 J.kg"1) 

halveringstijd periode die verloopt voordat een 

radioactieve stof door verval 50* 

van zijn activiteit heeft verloren 

ICRP International Commission on Radio

logical Protection 

inhalatie inademing 

ioniserende straling straling die in staat is ionisaties 

in de bestraalde materie te doen 

ontstaan, zoals röntgenstralen, 

stralen die worden uitgezonden door 

radioactieve stoffen (gammastra

ling, beta- en alfastraling), snel

le ionen en hoogenergetische ele

mentaire deeltjes (bijvoorbeeld uit 

de kosmische straling) 

isotopen verschillende vormen van één ele

ment, die in chemisch opzicht aan 

elkaar gelijk zijn maar die een 

verschillend relatieve atomaire 

massa hebben 
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kritieke groep groep uit de bevolking die kenmer

kend is voor het hoogste dosisequi

valent ten gevolge van bepaalde 

activiteiten waarbij de bevolking 

aan ioniserende straling wordt 

blootgesteld. Een kritieke groep is 

homogeen van samenstelling wat be

treft de voor het dosisequivalent 

bepalende factoren, als leeftijd, 

leefgedrag, dieet en woonlokatie, 

e.d. 

kwaliteitsfactor (Q) aan een stralingssoort toegekend 

gewicht om verschil in biologisch 

effect per eenheid van geabsorbeer

de dosis tot uitdrukking te brengen 

natuurlijke straling het geheel van ioniserende straling 

afkomstig van natuurlijke -aardse 

zowel als kosmische- bronnen 

plate-out neerslaan van radon en vervalpro-

dukten op in een ruimte aanwezige 

oppervlakken 

radionuclide een door atoommassa, atoomnummer en 

energietoestand gekenmerkte radio

actieve stof 

rechtvaardiging aantonen dat het nut opweegt tegen 

de nadelen 

referentieruimte voor de gemiddelde woonsituatie re

presentatieve verbl1jfsruimte 

risico kans op ongewenste neveneffecten 
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risicofactor kans op schade per eenheid van do-

s is(equivalent) 

SI Système International (internatio

naal overeengekomen systeem van een

heden) 

sievert eenheid van dosisequivalent (sym

bool Sv, 1 Sv = 1 J.kg-1) 

somatische effecten effecten die schade aan het eigen 

lichaam van het bestraalde individu 

betreffen 

stralingshygiëne stelsel van maatregelen ter bescher

ming van mens en milieu tegen ioni

serende straling 

vervalconstante fractie van het aantal atomen van 

een radionuclide die per tijdseen

heid vervalt (symbool X; eenheid 

f 1 ) 

vervalprodukten (ree*s van) nucliden ontstaan door 

radioactief verval uit een oorspron

kelijke alléén aanwezige radionucli

de 

UNSCEAR United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation 

ventilatievoud fractie van de totale hoeveelheid 

in een kamer aanwezige lucht die 

per tijdseenheid wordt vervangen 

door buitenlucht (symbool x v; een

heid h"1) 


