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Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips 

in het buitenmilieu 

Verdere trefwoorden: uranium, thorium, radium, radon, lood, polonium, 

zee, vis, landopslag, uitloging, bouwmateriaal, wegen, landbouw, mens, 

bevolking 

Abstract 

In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele aktiviteiten 

9 soorten afvalgips, 90Z van de totale hoeveelheid hiervan is fosfo-

gips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben 

verhoogde radioacliviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 

2 Tg.a , vordt geloosd op de Nieuve Waterweg. Langs de Mederlandse 

kust veroorzaakt het een toename van de radionucliden uit de U-238 

reeks. De toename van de strålingsbelasting hierdoor, via consumptie 

van visserijprodukten is berekend op 170 manSv.a voor de gehele 

Hederlandse bevolking en voor een persoon op maximaal 150 uSv.a . 

Bij landopslag van fosfogips is de strålingsbelasting een orde van 

grootte minder. Bij gebruik van fosfogips in bouwmateriaal vorden de 

fijne en grove frakties niet verwerkt, de behoefte 2al blijven be-

staan om deze te lozen of op te slaan. 



ii 

Radioecology of and radiation dose from Dutch waste gypsum released 

into the environment 

Additional keywords: uranium, thorium, radium, radon, lead, polonium, 

sea, fish, land disposal, leaching, building material, road, agri

culture, man, population 

Abstract 

The Dutch industries release 9 kinds of waste gypsum, 90Z of 

the total quantity is phosphogypsum. Only waste gypsums from the 

phosphate industries show increased radioactivity, the strongest 

in phosphogypsum. All phosphogypsum, 2 Tg.a , is disposed of into 

the Thine at Rotterdam. This leads to an increase of radionuclides, 

from the U-238 chain, along the Dutch coast. The calculated increase 

of activity concentrations in sea food causes an increase of the 

individual radiation dose of maximal 150 »Sv.a and of the Dutch 

population dose of 170 manSv.a . Stacking of the phosphogypsum 

would result in a dose increase of one order of magnitude lower. 

The need for environmental disposal or stacking of at least the 

fine and coarse fractions of the phosphogypsum, which are difficult 

to recycle, will remain. 
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Samenvatting en conclusies 

In Nederland wordt per jaar meer dan 2 Tg afvalgips geproduceerd, 

ruim 90Z hiervan is fosfogips. 

Fosfogips bevat relatief hoge concentraties van U-238 en dochters. 

Bijvoorbeeld gemiddelde concentraties van U-238, 220 Bq.kg en van 

Ra-226, 1.100 Bq.kg . Residu-fasfogips, de onverwerkbare restfractie 

bij de verwerking van fosfogips in bouwmateriaal, bevat dezelfde of 

hogere activiteitsconcentraties als het uitgangsfosfogips. Van dit 

laatste kan 30 tot 50Z van de radionucliden acht^rblijven in het residu-

fosfogips. 

U-238 en dochters zijn afkomstig uit het fosfaaterts. Nitrogips en 

fosforzuur-zuiveringsgips bevatten eveneens U-238 en dochters uit fos-

faaterts, echter in lagere concentraties dan fosfogips. Anoere, niet 

met fosfaaterts verwante, afvalgipssoorten zoals rookgasontzwavelings-

gips en fluorogips bevatten nog lagere activiteitsconcentraties, name-

lijk lagere dan in normale grond, 

Niet-radioactieve, mogelijk schadelijke, elementen of stoffen blijven 

buiten beschouwing in dit rapport. 

Al het Nederlandse fosfogips, ongeveer 2 Tg.a , wordt geloosd 

als slurrie op de Nieuwe Waterweg. Van hieruit wordt het met het Rijn-

water de Noordzee ingevoerd, waarna het met de reststroom langs de 

kust noordvaarts meegevoerd en in toenemende mate verdund wordt. Ten 

gevolge van de fosfogipslozingen worden de activiteitsconcentraties 

verhoogd in het zeevater, het zwevend slib, het bodemsediment en de 

mariene organismen. 

Deze verhoging is berekend voor de Nederlandse kust, de Waddenzee en 

de Duitse Bocht, hierbij werden verschiIlende onbekende pararneterwaar-

den geschat. Het blijkt dat de verhoging van de activiteitsconcentra

ties in de waterfase en in het zwevend slib voor de kust van Noord-

HoIland van U-238 en de meeste dochters zeer gering is en van enkele 

dochters ongeveer tweemaal de natuurlijke achtergrond. De activiteits-

concentratie in de zeebodem verandert alleen noemenswaard in qua opper-

vlakte zeer beperkte gebieden waar sprake is van duidelijke sedimenta-

tie. 

-2-
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De verhoging van de individuele stralingsbelasting door de fosfogips-

lozingen: 

- is maximaai 150 uSv.a , deze is berekend voor een persoon die jaar-

lijks 7 kg netto mosselen eat afkomstig uit de Waddenzee; 

- is geraiddeld voor de Nederlander 12 uSv.a door consumptie van de 

gcmiddelde hoeveelheid vis, mosselen en garnalen. 

De verhoging van de stralingsbelasting wordt voor 90% veroorzaakt door 

Po-210. De collectieve stralingsbelasting door de fosfogipslozingen 

is 168 m?nSv voor de Nederlandse bevolking. 

Er zijn geen meetgegevens waarmede de uitkomsten van de berekenin<;en 

geverifieerd kunnen worden, behalve dan 1 meting van het zeewater voor 

de kust van Noord-Holland waar de concentratie van Ra-226 inderdaad 

verdubbeld is ten opzichte van de natuurlijke achtergrond. 

Uit de parameter-analyse komt naar voren, dat de genoemde rekenuit-

komsten onder- of overschat kunnen zijn met een factor 4, waarbij een 

overschatting het meest waarschijnlijke lijkt. 

Indien fosfogips op land wordt gestort, is in Nederland vereist: 

dat contact tussen stort, bodem en/of grondwater vermeden wordt; en 

dat uit de stort tredend water opgevangen en gezuiverd wordt. Onder 

dergeiijke omstandigheden kan alleen geexhaleerd Rn-222 een verhoging 

van de stralingsbelasting veroorzaken. Deze is maximaai 10 uSv.a 

voor een persoon wonend op 500 m afstand van een onafgedekte, droog-

gevallcn stort met een oppervlakte van 100 ha. Hierbij kan een col

lectieve stralingsbelasting optreden van ongeveer 0,3 manSv.a 

Volgens de parameter-analyse van de fosfogips-deponie kan de hieruit 

borekende stralingsbelasting overschat zijn met een factor 2 å 10. 

Het gebruik van fosfogips gemengd met vliegas en cement in de 

wegenbouw leidt niet tot verhoging van de stralingsbelasting van de 

mens. Namelijk de gebruikte mengsels zijn water- en vochtresistent 

en logen dus niet, of slechts uiterst langzaam uit; worden afgedekt 

door grond of bitumen, de exposie en de radon-exhalatie zullen dus 

beperkt zijn. 

Toepassing van fosfogips in de landbouw zal alleen ter sprake 

kottien op recent door de zee geinundeerde gronden, waar gips gebruikc 

wordt voor herstel van de grond. De individuele stralingsbelasting 

kan hierdcor verhoogd worden met 8 pSv.a . De collectieve stralings

belasting welke kan optreden is ongeveer 4 manSv.a 

3-
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Zolang er geen inundatie plaatsvindt vordt er geen (fosfo)gips in de 

Nederlandse landbouw gebruikt en is deze bron van stralingsbelating 

dus nihil. 

Er zijn geen meet- of andere gegevens die voornoemde rekenuit-

komsten van de geschatte stralingsbelasting bevestigen of tegenspre-

ken. Verificatie is alleen mogelijk door verder onderzoek. 

Enkele suggesties voor verder onderzoek zijn: 

1. Metingen van activiteitsconcentraties in Nederlands fosfogips. 

Po-210 (T, = 138,4), dat in het verse gips niet in radiologisch 

evenwicht is, dient direct of kort na bemonstering gerneten te vor

den. 

2. Meting van de U-238 reeks radionucliden in alle gipssoorten welke 

ontstaan bij de verschillende industriele produktie- of zuiverings-

methoden van fosforzuur in Nederland. 

3. Studie van de U-238 reeks radionucliden in de Nederlandse kuststrook 

om de werkelijke verspreiding van radionucliden uit fosfogips in de 

Noordzee te bepalen en de werkelijke bijdrage ervan, vooral via 

visserijprodukten, aan de stralingsbelasting. Het Po-210 verdient 

hierbij zeker aandacht. 

4. De contaminatie van de Nieuwe Waterveg met radionucliden uit het 

fosfogips. 

5. Afhankelijk van de vooruitzichten op hergebruik van fosfogips zal 

er aandacht gegeven dienen te vorden aan het residu-fosfogips. 
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1. Inleiding 

In 1984 aanvaardde het Laboratorium voor Strålingsonderzoek van 

het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene de opdracht 

van de Stichting Projectbeheerbureau Energie-onderzoek om: "de radio-

ecologische gevolgen van het storten van industrieel afvalgips te 

bepalen". 

De job description, zoals vermeld in het contract van de opdracht, is 

opgenomsn in Bijlage 1. Het doel is een evaluatie van de Nederlandse 

situatie aan de hand van nationaal en internationaal beschikbare 

gegevens over afvalgips. 

Redenen voor de opdracht waren: 

. de grote hoeveelheden afvalgips die door de Nederlandse industrie 

geproduceerd wordt, in totaal mim 2 Tg per jaar; 

. de grote hoeveelheid fosfogips die geloosd wordt in de monding van 

de Nieuwe Waterweg, ca. 2 Tg per jaar; 

. de noodzaak nicer inzicht te verkrijgen in: de radio-ecologische 

gevolgen van de afvalgipslozingen op open water; de landopslag van 

afvalgips; en het gebruik van afvalgips in het buitenmilieu; 

. de behoefte aan een schatting van de stralingsbelasting die 

veroorzaakt wordt door afvalgips in het buitenmilieu; 

. de behoefte om een overzicht te verkrijgen van de verschillende 

soorten afvalgips die vrijkomen in Nederland en de radio-activi-

teitsgehalten hierin; 

. het niet direct, of op korte termijn, voorhanden zijn van moge-

lijkheden voor hergebruik van een groot deel van het afvalgips, 

zodat dit op dit moment op het buitermiilieu geloosd wordt. 

Verdere informatie die van belang is, is dat het meeste afvalgips 

ongewenste verontreinigingen bevat, ook het fosfogips. In vrijwel alle 

afvalgipsproducerende landen wordt het grootste deel oo het buiten-

milieu geloosd (Bo-77; Fe-78; Ma-81; TEC-77; UNSCEAR-82), ook in 

Nederland. Meer dan 90% van de totale hoeveelheid afvalgips in 

Nederland is fosfogips. 

-5-
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Onderzoek naar de mogelijkheden oa de milieubelasting door fosfogips te 

verminderen vindt plaats in het kader van de Werkgroep Fosforxuurgips. 

De belangrijkste aandachtsvelden hierbij sijn (Werk-84): 

. gebruik van fosfogips in boutmaterialen; 

. gebruik van fosfogips in de stabilisatielaag van vegen of in 

ophoogaateriaal; 

. ontwikkelen van een fosforzuurprocede waarbij het afvalgips minder 

verontreinigingen bevat (We-84a). 

Terwijl er intansief gezocht wordt naar alternatieven is de 

verwachting dat op korte tot middellange terøijn het meeate afvalgips 

in Nederland geloosd of tijdelijk opgeslagen wordt in het buitenmilieu 

(VM-82). 
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2. Afvalgipshoeveelheden en radio-activiteitsgehalten 

2.1 Algemeen overzicht 

Afvalgips ontstaat als bijprodukt van de chemische Industrie. In 

tabel 1 (2.1) wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden van de 

verschillende afvalgipssoorten die jaarlijks in Nederland geproduceerd 

worden. De cijfers zijn globale waarden en lopen uiteen van 1,9 tot 

2,5 Tg voor de totale afvalgipsproduktie, fosfogips vorrat hier ruim 

90Z van (We-84a, Ma-81). 

Betreffende de toekorastige productie wordt voor het fosfogips en 

de meeste andere soorten afvalgips, algemeen aangenomen dat de 

produktie ervan niet zal toeneraen (Co-82; Da-82; Ma-81). Een uitzon-

dering hierop is het rogips, dat ontstaat bij het ontzwavelen van de 

rookgassen van kolengestookte centrales. 

Voor nievw te bouwen kolencentrales is sinds 1982 (gedeeltelijke) 

rookgasonLzwaveling verplicht (v VM-82; Br-82). De hoeveelheid rcgips 

zal dus toeneraen in de toekomst. 

Bij hergebruik van fosfogips als bouwgips dient de samenstelHng 

van het fosfogips veranderd te worden. Hierbij wordt ongeveer 30% 

(m/m) van het fosfogips afgescheiden (zie 2.2.2), deze onbruikbare 

fractie van het fosfogips wordt in dit rapport residu-fosfogips 

genoerad. In Nederland wordt hergebruik van fosfogips als bouwgips nog 

niet toegepast maar wel intensief ondercocht. Voor de toepassing van 

fosfogips in bouwmaterialen is de potentiele markt ongeveer 0,6 Tg, 

deze kan toenemen tot enige Tg fosfogips bij hergebruik in gips-vezel-

platen en in morteis (We-84). Wordt dit hergebruik in de toekomst 

gerealiseerd, dan blijven er belangrijke hoeveelheden onbruikbaar 

fosfogips over in de vorm van residu-fosfogips. 

In bepaalde soorten afvalgips zijn de concentraties van verschil

lende primordiale radionucliden hoger dan in normale grond. 

-7-



Tabel 1. (2.1) Soorten en hoeveelheden in Nederland geproduceerd afvalgips 

- Fosfogips 1) 

Nitrogips1' 

Fosforzuur-

suiveringagips 1) 

2) - Metaaloxidegips 

- Gipsacherven^) 

- Rogips ̂ ' 

Fluorogips 2) 

Residu-fosfogips ->) 

- Gipspuin 2) 

Producenten 

UKF-Pernis en Windmill-

Vlaardingen 

1984 

Gips vrijkouend bij afbraak 

vegen en woningen 

Tg. a -1 

DSM-Geleen 

Hoechst-Vlissingen 

AKZO Chemie-Veendam 

Keramiek industrie 

Hetaalgieterijen 

Kolengestookte 

electriciCeitscentrales 

o.a. DSM-Geleen 

Gips-hergebruik industrie 

0,15 

0,03 

p.m. 

p.m. 

(0,03 in 

1985) 

0,02 

p.m. 

p.m. 

1990 

idem* 

idem 

idem 

idem 

idem 

max. 0,6 

idem 

30Z van het herge-

bruikte fosfogips 

idem 

* idem, dat vil seggen geen belangrijke toe- of afname voorzien. 

1) Gegevens medegedeeld en/of gepubliceerd door producent. 

2) Ma-81 

3) Dit rapport 
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Een overzicht van de radio-act iv i te i t sgehal ten van verschillende 

gipssoorten, fosfaacercsen en normale grond i s gegeven in tabel 2 

( 2 . 1 ) . Uit deze tabel b l i jk : dat al leen fosfogips , residu-fosfogips, 

nitrogips en fosforzuurzulveringsgips hogere radlo-act iv l te l t sgehal ten 

hebben dan normale grond. Voornoemde v ier afvalgipssoorten zijn a l s 

bijprodukt ontstaan bij de produktle van fosforzuur uit fos faaterts , 

dit erts heeft hogere radio-act iv i te i t sgehal ten dan nornale grond. De 

radionudiden uit dit er t s z i jn voor een deel in het bijprodukt het 

afvalgips terecht gekomen. 

2.2 Afvalgipssoorten met hogere ac t iv i te i t sconcentrat ies 

2 .2 .1 Fosfogips 

Fosfogips ontstaat bij de fabricage van fosforzuur uit fos faat 

erts volgens de nat te-proces netnode: 

Ca5F(P04>3 + 5 H2SO4 + 5 X.H2O > 

5 CaS04.xH2O + 3 H3PO4 + HF 

Er zijn verschillende natte procesmethoden ontwikkeld. Zo onderscheldt 

men het dihydraatproces waarbij CaS04.2H2O onts taat , en het hemi-

hydraatproces waarbij CaS04-l/2 H2O ontstaat . 

Uit 4 ton fosfaaterts met een gehalte van 20X P2O5 wordt ongeveer 

1 ton H3PO4 verkregen uaarbij 5 ton fosfogips ontstaat als bijprodukt 

(May-82, L ie -31) . 

In Nederland produceert al leen de fosfaat-kunstmestindustrie 

fos fogips . Dit geschiedt door Windmill-VIaardingen en UKF-Pernis, 

beide ontsluiten fosfaaterts tegenwoordig volgens het hemihydraat-

proces. 

Zuld-Chemle in Sas van Gent koopt sinds september 1982 fosforzuur 

aan en produceert geen fosfogips raeer (Al-84) . De hoeveelheid fosfo

gips die geproduceerd wordt door Windmill-VIaardingen i s volgens de 

lozingsvergunning maxlmaal 0,93 Tg CaS04.2H20 (RW-Windmill). Door 

UKF-Pernis wordt ca. 1,2 Tg fosfogips geproduceerd (We-85). 



Tabel 2. (2.1) Oversicht van activiteitsconcentraties in: afvalgips, fosfaaterts en grond. 

Normale grond (UNSCEAR-77; UNSCEAR-82) 

Natuurlijk gips (We-80;vBr-82) 

Magmatisch fosfaaterts (UNSCEAR-77) 

Fosfogips van magmatisch erts 

(UHSCEAR-77) 

Sedimentair fosfaaterts (UNSCEAR-82) 

Fosfogips van sedimentair erts 

(UNSCEAR-82) 

Residu-fosfogips (zie 2.2.2) 

Nitrogips (We-80) 

Fosforsuursuiveringsgips (Gl-84) 

Fluorogips (We-80) 

Rogips (Br-82; SAW0RA-B1) 

Magips (Ko-83) 

Fosfogips, concentraties gebruikt 

in dit rapport (sie 2.2.1) 

U-238 

25 

7 

75 

1.330 

220 

220 

150 

1.050 

4 

5 

220 

Th-230 

480 

500 

Ra-226 Pb-210 

Bq.kg-1 

25 

10 

75 

55 

1.370 

1.070 

1.500 

70 

4 

4 

7 

1.100 

30 

350 

Po-210 

30 

1.100 

Th-232 

25 

7 

110 

40 

11 

70 

3 

4 

9 

10 

K-40 

370 

90 

30 

110 

75 

50 

70 

250 

80 

i 

i 
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De r a d i o - a c t i v l t e i t s g e h a l t e n van het fo s fog ips worden grotendeel s 

bepaald door het e r t s . In Bi j lage 2 z i j n de ana lyseresu l ta ten van 

v e r s c h i l l e n d e f o s f a a t e r t s - en fosfogipsmonsters opgenonen. Ult deze 

b i j l a g e en u i t tabel 2 ( 2 . 1 ) b l i j k t dat de r a d l o - a c t i v i t e i t s g e h a i t e n 

in fo s fog ips van sedimentair f o s f a a t e r t s het hoogst z i j n . 

Voor het Nederlandse fos fcg ips kan van deze hoge gehalten worden 

uitgegaan daar ruim 90Z van het in Nederland gebruikte e r t s van s e d i -

• e n t a i r e oorsprong i s (Ma-81; Hy-83). Van het in de wereld geda-ven 

f o s f a a t e r t s i s ruim 8<,Z van sedimentaire oorsprong (UNSCEAR-82). Het 

fosforzuurfabricageproces bei'nvloedt de ver de l ing van de radionucl iden 

u i t het e r t s over het gips en het fosforzuur, en beinvloedt dus de 

r a d i o - a c t i v i t e i t s g e h a l t e n in het f o s f o g i p s . Bijvoorbeeld b i j onderzoek 

van heraihydraat-gips door Hurst bleek d i t gemiddeld 5 maal zoveel 

uranium te bevatten a l s vergel i jkbaar d ihydraat-g ips (Hu-82). Of de 

U-gehaltes ook hoger z i j n in het Nederlandse fos fog ips b i j de nu 

gebruikte hemihydraat-procedé's i s onbekend. Oaarom zal e r , behalve i n 

de parameteranalyse, geen rekening mee gehouden worden. 

De a c t i v i t e i t s c o n c e n t r a t i e s in het fos fog ips waarvan in dit rapport 

wordt uitgegaan z i j n voor: 

U-238 220 Bq .kg - 1 ; Th-230 500 Bq.kg"1; 

Ra-226 1.100 Bq.kg"1; Th-232 10 Bq.kg"1; 

K-40 80 Bq.kg"1; deze gehalten z i jn de naar boven afgeronde 

gemiddelden van de analyses vermeld in het UNSCEAR-1982 rapport. 

Voor de volgende radionucliden i s uitgegaan van berekenda a c t i v i t e i t s 

concentra t i e s ( t o e g e l i c h t in B i j lage 2 ) : 

Th-234 500 Eq.kg"1; U-234 220 Bq.kg"1; Pb-210 350 Bq.kg"1; 

Po-210 1100 Bq .kg - 1 ; Ra-228 32 Bq.kg"1; en Th-228 10 Bq.kg"1 . 

2 . 2 . 2 Res idu- fos fog ips 

B i j de meeste methoden om bouwgips ult f o s fog ips te bereiden 

wordt d i t opges lurried om de fijr.e (< 30 pm) en de grove f r a c t i e 

(> 200 vim) van het fosfogips te verwijderen (Kr-on; We-82). 

De verwljderde f r a c t i e s van het fos fog ips die n iet worden hergebruikt , 

worden in d i t rapport res idu- fos fog ips genoeud. Uit de k o r r e l g r o o t t e -

verde l ing van het fos fog ips (LPC-78; May-82; We-82), z i e tabel 1 

( 2 . 3 ) , b l i j k t dat 30 tot 502 van het fos fog ips zal vrijkoraen a l s 

resldu b i j de verwerklng tot bouwgips. 

-11 
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De activiteitaconcentraties van 0-238 en Ra-226 in de verwijderde 

fijne en grove fractie van het fosfogips zijn verveId in tabel 2 

(2.3). Met behulp van deze gegevens en die in tabel 1 (2.3) zijn de 

activiteitsconcentraties van U-238 en Ra-226 in het residu-fosfogips 

geschat, zie tabel 2 (2.1). Het residu-fosfogips bevat dezelfde U-238 

en een hogere Ra-226 activiteitsconcentratie dan Set uitgangsfosfo-

gip»-

Het residu--osfogips wordt hier genoead OH aan te geven dat bij 

"volledig" hergebruik van fosfogips, hiervan 30 tot 50Z overblijft. 

Het is prematuur de radio-ecologie en de stralingsbelasting van deze 

restfractie apart te behandelen, naast die van fosfogips. 

2.2.3 Fosforzuur zuiveringsgips 

Door Hoechst wordt te VIissingen fosforzuur gebruikt voor de 

produktie van wasmiddelen. Hiertoe wordt fosfaaterts thermisch ontslo-

ten. Tevens wordt fosforzuur, bereid volgens het natte proces, aange-

kocht. Dit fosforzuur dient gezuiverd te vorden, hetgeen geschiedt in 

verschillende stappen, met behulp van zvavelwaterstof, kalk, actieve 

kool en natronloog. 

Hierbij vorden drie verschillende filterkoeken afgescheiden: gips-, 

ijzer-, en vanadium filterkoek. De laatste tvee koeken vorden herge-

bruikt als fosfaatbron bij het thermisch proces. De gips-filterkoek, 

hier fosforzuur-zuiveringsgips genoemd, komt vrij in hoeveelheden van 

ca. 0,01 Tg per jaar (Gl-84). 

De samenstelling van het fosforzuur-zuiveringsgips is volgens 

gegevens van Hoechst uit 1974: 77Z CaS04.2H20; 7Z P; 6Z C, dit laatste 

is afkornstig van de gebruikte actieve kool. Bij de gehalten van 

verschillende spore-elementen, wordt opgegeven dat het U-gehalte 

ca. 0,00851 U is (Gl-84). Dit komt overeen met ca. 1.050 Bq U-238 per 

kg fosforzuur-zuiveringsgips. De activiteitscontraties van de andere 

radionucliden uit de U-238-reeks kunnen hoger of lager zijn dan die 

van U-238. Dit is afhankel ijk van de uitgangsconcentraties in het te 

zuiveren fosforzuur en de verdeling van deze radionucliden over de 

drie filterkoeken tijdens de fosforzuurzuivering. 

-12-



Tabel 1 (2.3) Fosfogips korrelgrootte verdeling van verschillende monster a. 

L i t . b r o n <4 <8 

LPC-78 

May-82 

May-82 

May-82 gemiddeld 

We-82 

Gewichtspercent age kleiner dan uro 

<16 <30 < 50 < 125 

13 

20 

55 

50 

2 

26 

95 

77 

17 

55 

<200 

90 

<250 < 750 

85 

57 

73 

95 

98 

95 

Tabel 2 (2.3) Radio-activiteitsgehalten van verschillende korrelgroottefracties van fosfogips, 

Lit.bron 

May-82 l) 

May-82 1) 

May-82 1) 

We-82 

We-82 

We-82 

Korrelgrootte 

>250 

45-250 

< 45 

>200 

30-200 

< 30 

Activiteitsconcentratie 

Bq.kg"1 

U-238 

222 

259 

185 

Ra-226 

703 

666 

888 

703 

592 

1.258 

) Volledige gegevens in Appendix 2. 
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Br zljn geen gegevens over verdere eigensch*ppen van net fosfor-

zuurzulverlagsgips. 

Sinds enige t i jd wordt net gestort op de openbare Vuilstortplaats 

Midden Zeeland b i j Nieuwdorp. 

2.2.4 Nitrogips (Ma-81; Ti-84; VROM -83; We-80) 

Bij DSM in Geleen wordt het fosfaaterts ontsloten door toevoe-

ging van salpeterzuur en aaaoniuasulfsat, hierbij ontstaat ook afval-

gips, het zogenaaade nitrogips* Het proces kan worden weergegevgn aet 

de volgende reactievergelijking: 

CA5F(P04>3 + 10 HNO3 + 5(NH4)2S04 + 10 H2O > 

5 CaS04.2H20 + 3 H3PO4 + HF + 10 NH4NO3 

Jaarlijks ontstaat ca. 0,15 Tg (We-85). De act ivlte i tsconcentraties 

in nitrogips zijn hoger dan in normale grond, maar duidelijk lager dan 

in fosfogips. DSM heeft vergunning dit gips bovengronds op te slaan, 

zoals besproken zal worden bi j de landopslag van gips in 4 .2 . 

-14T 
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3. Fosfogipslozingen op open water 

3.1 Inleiding 

Fosfogips wordt door UKF en Windmill op de Nieuwe Waterweg 

geloosd. De verspreiding van dit fosfogips, in totaal ongeveer 2 Tg 

per jaar, en de invloed ervan op de waterkwaliteit en het milieu is 

veelvuldig onderwsrp van discussie. Naast de veelbesproken elementen 

cadmium en fluor zijn de radionucliden in het fosfogips van belang, 

hoewel deze zelden expliciet genoemd worden. Bijvoorbeeld op het 

Internationaal Water Tribunaal in oktober 1983 werden de radionucliden 

in het fosfogips niet beschouwd (IWT-83). 

Vrijwel al het in de Nieuwe Waterweg geloosde fosfogips wordt 

met het Rijnwater naar de Noordzee afgevoerd. Uit ruetingen van het 

RIZA (Mo-84) blijkt dat slechts een gering deel van het geloosde gips, 

minder dan 5%, in de Rotterdamse havens bezinkt. Tot heden zijn er 

geen concrete uitspraken, dat wil zeggen gebaseerd op met ingen, over 

de verdere verspreiding van het geloosde gips. 

In het onderhavige rapport wordt de verspreiding berekend met 

behulp van gegevens uit het rapport "De ecologie van de Noordzee" 

(WeEc-84) en verschiIlende nader omschreven aannames. 

Bij deze verspreidingsberekeningen is het doel te komen tot een schat-

ting van de gemiddelde jaarlijkse verspreiding. Op kortere termijn 

wijkt de verspreiding van dit gemiddelde af onder andere door varia-

ties in het debiet van de Rijn, eb- er vloedstromingen, variaties in 

Noordzeestromingen veroorzaakt door wisselende windrichting en 

kracht. In de parameteranalyse zal hier nader aandacht aan geschonken 

worden. 

Op de rivier de Schelde wordt fosfogips geloosd onder andere 

door BASF in Belgie nabij de Nederlandse grens (Fe-78; Mat-81; Cl-84). 
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De invloed hiervan is merkbaar door verhoogde Ra-226 concentraties, 

zovel in het bodeusediment nabij het lozingspunt als in het water van 

de Schelde en van de Westerschelde (Cl-84, Ki-72). Tot september 1982 

werd doot Zuid-Chemie jaarlijks ongeveer 0,2 Tg fosfogips geloosd uit 

onderlossers in de stroomdraad van de Uesterschelde bij Terneuzen. 

Mattern (Nat-8l) constateert dat vanaf de Belgisch/Nederlandse grens 

w&ar de Ra-226 concentratie in de Westerschelde 55 Bq.m~3 is deze 

geleideLijk afneemt tot 12 Bq.m~3 bij Breskens, hij vindt geen locale 

verhoging bij Terneuzen. De invloed van de Zuid-Chemie fosfogipslo-

zingen op de gehalten aan zware metalen en fosfaat in zwevend en afge-

zet slib in de Westerschelde is be*tudeerd door Kerdijk, hi i vindt 

geen verhogingen die duidelijk kunnen worden toegeschreven aan het 

Zuid-Chemie fosfogips (WL-80). 

Omdat Zuid-Chemie het fosforzuur voor zij.i kunstmestprodukten sinds 

1982 gebruiksklaar inkoopt zal verder geen aandachc aan de fosfogips-

iozingen in het ver leden door Zuid-Chemie worden geschonken. 

3.2 Fosfogips geloosd op de Nieuwe Waterweg 

3.2.1 Transport naar zee 

Fosfogips wordt in grote hoeveelheden, ongeveer ? Tg.a-*, ge

loosd op de Nieuwe Waterweg. 

Het debiet van de Nieuwe Waterweg is geraiddeld 47 £9 m^.a'l. Dit korat 

overeen met een lozing van 42,5 gram fosfogips per ni-* rivierwater. De 

oplosbaarheid van gips in wate** is 2.000 g per nH. In principe kan al 

het fosfogips dus in het rivierwater oplossen. 

De oplcssnelheid is echter beperkt, daardoor gaat het oplos3en van 

het gips langzamer dan de aanvoer. Voorts neemt bij iedere kentering 

van het tij de afvoer van fosfogips tijdelijk vrijwel tot nul af. Het 

niet in het rivierwater opgeloste fosfogips zal voor een deel in sus-

pensie blijven, terwijl het overige deel op de havenbodero zal bezin-

ken. 

Hoeveel van het fosfogips oplost, gesuspendeerd blijft of bezinkt 

op de havenbodem is niet bekend. 

-:6-
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Hetingen van het RIZA vijzen op sediaentatie van fosfogips gemengd met 

normaal riviersediment over een oppervlak van ongeveer 5 ha nabij de 

Lozingspunten van UKF en Windmill. Gebaseerd op deze met ingen schat 

het RIZA dat minder dan 5Z van het fosfogips sedimenteert in de Nieuwe 

Waterweg (Mo-84). 

Het opgeloste en gesuspendeerde fosfogips wordt met het rivier-

water in de Noordzee gebracht. 

Het in de Nieuwe Waterweg gesedimenteerde fosfogips wordt met het 

haven«lib opgebaggerd en in de Noordzee gestort 5 km ten noordwesten 

van de Nieuwe Waterweg monding, bij Loswal Noord. Door de getijde 

beweging en golfslag wordt het fijnkorrelige baggerslib (gemiddeld 78Z 

<. 50ug m/m) opgewerveld en getr_insporteerd. Via deze rouce korat zo 

het oorspronkelijk in de Nieuwe Waterweg gesedimenteerde afvalgips op 

ongeveer dezelfde plaats in de Noordzee terecht, als het oorspronke

lijk opgeloste of gesuspendeerde gips. 

Voor een benaderende berekening van de verspreiding van het fosfogips 

in de Noordzee kan er dus van uitgegaan worden dat al het fosfogips 

bij de monding van tie Nieuwe Waterweg de zee in komt met gemiddeld 

42,5 g fosfogips per m-> rivierwater. De radionucliden in het gips 

zullen op overeenkomstige wijze als het gips in de waterfase komen en 

verspreid wcrden. 

3.2.2 Verspreiding van radionucliden en verhoging van de activiteits-

concentraties in zee 

3.2.2.1 Waterfase van de Noordzee 

De verspreiding van de radionucliden uit het fosfogips in de 

Noordzee wordt bepaald door het transport met de waterfase en de 

sedimentatie van zwevend slib uit de waterfase. 

In de Noordzee zijn de waterstromingen sterk aan wisselingen onder-

hevig ten gevolge van getij en windinvloeden. Over langere perioden 

beschouwt men de resultante van de verschillende veranderlijke kort-

durende stromingen: de zogenaamde reststroom. 

-17 



- 17 -

Langs de Ne'erlandse kust is de reststroom noordwaarts gericht. de 

stroomsnelheid "arie»rt van 3 to 8 ca.s'1 (2,5 tot 7 km per etaaal). 

De laagste »troomsnelheden treden op voor de Hollandse kust, de 

hoogste bij de Waddeneilanden. De stroomsnelheid in de zcaer is 

cngeveer de helft van die in de winter. De reststroom vocr de 

Neder landse kust word., veroorzaakt door de waterinstroming in de 

Noordzee via net Kanaal en de wateruitstroming naar het Skagerak er. de 

Noorse Geul ten noorden van Nederland, zie figuur 1 in Bijlage 3. Op 

deze wijze wordt het Nc* '•ndse kustwater continu ververst. Hierbij 

is de snelheid van de i room te hoog om een noemenswaardige 

invloed van het bodemsediment op de waterkwaliteit te hebben, noch 

door nalevering noch door fixatie of adsorptie. 

Na intree van het rivierwater uit de Nieuwe Waterweg in de 

Noordzee verspreidt dit zich over een strook van 20-40 km parallel aan 

de Nederlandse kust. In deze strook is het kustwater sauengesteld uit 

80-901 zeewater dat de Noordzee is binnergekoraen via het Kanaal, en 

10-20Z rivierwater; zie figuur 2 en 3 in Bijlage 3. De samenstelling 

naar herkomst van de rivierwaterfractie in het kustwater varieert met 

de locate, zie figuur 4 en 5 in Bijlage 3. De verspreiding van het 

Rijnwater uit de Nieuwe Waterweg is weergegeven in figuur 6 in 

Bijlage 3. 

In het onderhavige rapport wordt uitgegaan van de volgende gesimpli-

ficeerde situatie wat betreft de fractie Kieuwe Uaterweg water in de 

Noordzee: voor de Hollandse kust van Hoek van Holland tot Den Helder 

een 30 km brede strook met 6Z water uit de Nieuwe Waterweg, aan de 

Nederlandse Waddenkust en in de Waddenzee 4Z, en in de Duitse Bocht 

1,5Z water uit de Nieuwe Waterweg, zie fi^uur 6 (Bijlage 3), p. 95. 

In 3.2.1 werd berekend dat het water van de Nieuwe Waterweg 

42,5 g fosfogips per nr* water bevat. Gebaseerd op het voorgaande is in 

de genoerode gebieden de concentratie van de radionucliden uit het 

fosfogips in het Noordzeewater berekend, zie tabel 1 (3.2.2.1), De 

activiteitsconcentraties van Po-210 (Tj • 138,4 d) en van Th-234 

(Tj = 24,1 d) in het zeewater verminderen naar het Noorden behalve 

door de toenemende verdunning van het Rijnwater met zeewater, ook door 

radio-actief verval. Met dit laatste dient rekening gehouden f.e worden 

daar de radionucliden in het afvalgips niet in evenwicht zijn. 
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De berekening van de resulterende activiteitsconcentraties in het 

zeevater van deze radionucliden is toegelicht in Bijlage 4. 

De radionucliden uit het gips zijn in het zeewater aanwezig in 

opgeloste vorm of gehecht aan zwevend slib. 

De verdeling van radionucliden in zeewater over deze twee vornen 

wordt bepaald door de hoeveelheid slib die het zeewater bevat en de 

Kj-waarde van het radionuclide. Het water in de Nederlandse kuststrook 

bevat gemiddeld 10 g slib per m^. De K^-waarde geeft de verhouding, in 

evenwichtstoestand, aan van: 

hoeveelheid van een radionuclide per kg zwevend materiaal 
hoeveelheid van dat radionuclide opgelost inI kg water 

Kj-waarden voor een bepaald radionuclide lopen zeer uiteen afhankelijk 

onder andere van de aard en de samenstelling van het slib en het 

water. In tabel 2 (3.2.2.1) is de verdeling gegeven van de radionu 

cliden uit fosfogips in zeewater met 10 g slib per m-* en K<j richt-

waarden van de IAEA (a IAEA-83). 

3.2.2.2 ftoordzeebodem 

Een deel van het zwevende slib in het zeewater bezinkt op de 

Noordzeebodem. Langs de Nederlandse kust vindt afhankelijk van de 

locatie een geringe netto sedimentatie plaats, danwel een geringe 

netto erosie, zie figuur 7 in Bijlage 4. De twee gebieden met de 

hoogste netto sedimentatiesnelheid, 1,5-2 mra.a-!, zijn de Westelijke 

Waddenzee en een klein gebied bij Hoek van Holland. Alleen in de 

Oostelijke Waddenzee en bij de kop van Noord-Holland treedt enige 

erosie op, namelijk 0-1,5 mm.a"*. In de gebieden met een netto 

sedimentatie is de toename van de activiteitsconcentratie in de 

toplaag van de zeebodem ten opzichte van de van nature aanwezige 

activiteitsconcentratie onder indere afhankelijk van: de activi-

teitsverhoging van het slib dat bezinkt; de hoeveelheid die bezinkt; 

en de menging van dit slib met de normale zeebodem door homogenisatie-

processen. 
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Tabel 1 (3.2.2.1) Berettende verhoging van de activiteitsconcentraties in de Nieuwe Waterweg en de Noordzee door 

fosfogipslozingen. 

Nieuwe Waterweg, 

Rijnwater Bq.m 

Noordeeewater 

Hollandse kust Bq.m' 

-3 

-3 

Waddenzee en -kust Bq.m~3 

Duitse Bocht Bq.m-^ 

U-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 Th-228 

9,4 

0,6 

0,4 

0.1 

21 

0,9 

0,4 

0,1 

9,4 

0,6 

0,4 

0,1 

21 47 15 47 0,43 1,4 0,43 

1,3 

0 ,9 

0 ,3 

2 , 8 

1,9 

0 ,7 

0 , 9 

0 ,6 

0 ,2 

2 ,5 

1,4 

9 ,3 

0,025 
0,017 

0,006 

0,09 
0,05 

0,02 

0,025 
0,017 

0,006 

I 
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Tabel 2 (3.2.2.1) Verdeling van radionucliden in zeewater over 

opgeloste fase en zvevei 

berekend uit Kj-waarden. 

opgeloste fase en zvevend slib (10 g.m~3) , 

Totaal in zeewater 

in gehecht aan 

Element K<j2^ oplossing zwevend slib 

X X 

V 500 99,5 0,5 

Ra 500 99,5 0,5 

Pb 10E4 91 9 

Po 10E4 91 9 

Th 5E6 2 98 

K 100 99,9 0,1 

*) De verdeling is sterk afhankelijk van de sliblast. Bijvoorbeeld bij 

een sliblast van 20 t>»m~^ i* van de totale hoeveelheid U en Ra IX, 

van Pb en Po 171 en van Th 99Z gehecht aan het zwevend slib. 

2) Bron a IAEA-83. 
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De activiteitsverhoging van het bezinkende slib wordt gelijk 

gesteld aan die van het zwevende slib. Deze verhogingen zijn vermeld 

in tabel 1 (3.2.2.2). 

Zij zijn berekend uit: de toename van de activiteitsconcencratie in de 

waterfase, zie tabel 1 (3.2.2.1) en de verdeling hiervan over opge-

loste fase en zwevend slib, zie tabel 2 (3.2.2.1). Deze cijfers zijn 

gebaseerd op een sliblast van 10 g per nw zeewater. Vooral de toename 

van de activiteitsconcentratie van het thorium isotopen verschilt 

sterk bij andere aannamen voor de hceveelheid slib in het zeewater. 

Bijvoorbeeld in zeewater met 20 g slib neemt de berekende Th-concen-

tratie in het slib af met 50Z, die van Pb en Po raet 6Z, terwijl de 

activiteitsconcentraties van U en Ra ongewijzigd bl ijven. Nadat het 

zwevend slib bezonken is zullen de kortlevende dochters zoals Th-234 

(T. = 24,1 d), Po-210 (T = 138,4 d), Ra-228 (T. = 5,8 a) en 

Pb-210 (T. = 21 a) na enige halveringstijden vrijwel in evenwicht 

komen met hun langlevende moedernucliden U-238, Ra-226 en Th-232. Van 

Th-234 is de aanvankelijke activiteitsconcentratie in het slib hoger 

dan van het eerst volgende langlevende vervalproduct U-234. De activi-

teitsconcentratie van U-234 zal dus toenemen door verval van Th-234. 

De hier genoemde veranderingen met de tijd in het slib zijn vermeld in 

tabel 1 (3.2.2.2) voor slib, 10 en 20 jaar na afzetting. 

De bovenste laag van de zeebodem waarbinnen homogenisatie proces

sen optreden, biologisch of mechanisch bijvoorbeeld door sleepnetten, 

wordt de actieve laag genoemd. De dikte hiervan varieert van 5 tot 

50 cm. 

De verhoging van de activiteitsconcentraties in de toplaag van de 

zeebodem is maximaal indie.i de dikte van de actieve laag minimaal is 

en de sedimentatiesnelheid maximaal. 

In het Nederlandse kustgehied is de actieve laag minimaal 5 cm dik en 

is de sedimentatiesnelheid maximaal 2 mrn.a'"̂ . Lozingen van fosfcgips 

in de orde van 1 a 2 Tg ,>er jaar vinden plaats sinds 1950. 
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Tabel 1 (3.2.2.2) Berekende verhoging van de activiteitsconcentraties van zwevend en gesedimenteerd slib in de 

Noordzee door fosfogipslozingen. 

U-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 Th-228 

Bq.m~3 

Zwevend slib en vers 

sediment 

Hollandse kust 

Waddenzee en -kust 

Duitse Bocht 

Slib 10 jaar na 

sedimentatie 

Hollandse kust 0,3 0,3 0,3 127 1,4 6,2 6,2 2,5 2,5 2,5 

Waddenzee en -kust 0,2 0,2 0,2 88 0,9 4,1 4,1 1,7 1,7 1,7 

0,3 

0,2 

0,05 

88 

39 

10 

0,3 

0,2 

0,05 

27 

88 

29 

1.* 
0,9 

0,4 

8,1 

5,4 

1,8 

23 

13 

3 

2,5 

1,7 

0,6 

0,05 

0,03 

0,01 

2,5 

1,7 

0,6 

127 

88 

29 

1.4 

0,9 

0,4 

6,2 

4,1 

1.4 

6,2 

4,1 

1,4 

2,5 

1,7 

0,6 

127 

88 

29 

1.4 

0,9 

0,4 

4,9 

3,1 

1,1 

4,9 

3,1 

1.1 

2,5 

1,7 

0,6 

2,5 

1,7 

0,6 

2,5 

1,7 

0,6 

N> 
Duitse Bocht 0,05 0,05 0,05 29 0,4 1,4 1,4 0,6 0,6 0,6 K3 

Slib 20 jaar na 

sedimentatie 

Hollandse kust 0,3 0,3 0,3 

Waddenzee en -kust 0,2 0,2 0,2 

Duitse Bocht 0,05 0,05 0,05 
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In Bijlage 5 is berekend dat hierdoor de huidige maximale verhoging 

van de activiteitsconcentraties in de actieve laag 80Z is van de 

verhoging in het zwevend slib ter plaatse. Dit geldt voor de 1ang

le vende radionucliden, bij de kortlevende moet gecorrigeerd vorden 

voor het verval van de niet in evenwicht zijnde radionucliden in het 

gesedimenteerde slib, zie Bijlage 4. In tabel 3 (3.2.2.3) zijn de 

maximale waarden voor de verhoging van de activiteitsconcentraties in 

de actieve laag gegeven. Deze verhoging kan optreden onder de hier-

boven beschreven omstandigneden, bovendien is uitgegaan van fosfogips-

lozingen van 2 Tg per jaar over een periode van 35 jaar. 

3.2.2.3 Vergelijking met de natuurlijke achtergrond 

De gemiddeld verwachte verhoging van de activiteitsconcentraties 

in de Noordzee door de fosfogipslozingen zijn geschat aan de hand van 

de verspreiding van het Rijnwater in de Noordzee, zie tabel 1 

(3.2.2.1). Deze schattingen kunnen voor het fosfogips en voor de 

radionucliden die het bevat, niet gestaafd worden met gegevens uit 

metingen. De schattingen zijn en blijven dus niet meer dan schat-

tingen. Verdere berekeningen gebaseerd op deze schattingen gaan euvel 

aan hetzelfde mankement. 

Het ligt voor de hand de geschatte verhogingen in de waterfase 

te vergelijken met natuurlijke achtergrondniveaus in het kustwater van 

de Noordzee of in ander kustwater. 

Hiervan zijn echter geen algemene referentiewaarden, wel geeft 

Van Weers in Bijlage 5 hiervoor richtgetallen met een toelichting. 

Meetgegevens bij aanwezigheid van slib blijken heel schaars te 

zijn, de opgegeven waarden hebben voornamelijk betrekking op de in 

opiossing aanwezige hoeveelheden van de verschi Ilende radionucliden. 

Van de radionucliden met een hoge Kj-waard« is de activiteitsconcen-

tratie in de waterfase uiteraard sterk afhan! !ijk van de hoeveelheid 

zwevende delen in het water. 
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De referentie activiteitsconcentraties in het mineral« deel van het 

zwevende slib in het Nederlandse kustwater kunnen geschat vorden uit 

Kostet's onderzoek van de Nederlandse zeekleigronden (Kb-85). In 

tabel 1 (3.2.2.3) wordt een overzicht gegeven van de schattingen: van 

de natuurlijke achiergrond activiteitsconcentraties van het kustwater; 

van de verhogitif doer zwevend slib van natuurlijke oorsprong; en van 

de verhoging door fosfogips. Uit deze tabel komt naar voren dat in de 

waterfase van de Ho11andse kuststrook de verhoging door het fosfogips 

van de activiteitsconcentraties van Th-230, Po-210, Pb-210 en Ra-226 

niet te verwaarlozen is ten opzichte van de natuurlijke variatie. Dit 

geldt in afnemende mate voor de waterfase van de Waddenkust (en -zee) 

en de Duitse Bocht, zie tabel 1 (3.2.2.1). De verhoging van de activi

teitsconcentraties in de waterfase van U-238, Th-234, U-234, en van 

Th-232 en dochternucliden is geringer dan de variatie in de 

natuurlijke achtergrond. 

Ook de activiteitsconcentraties in het zwevend slib zijn ver-

hoogd. Deze verhoging kan goed vergeleken worden met de van nature 

aanwezige activiteitsconcentratie in zeeklei met 70% deeltjes <16 yra. 

De geschatte waarden hiervoor staan in tabel 2 (3.2.2.3). Hieruit 

blijkt dat toename van de activiteitsconcentraties van Th-234, Th-230 

en Po-210 in het zwevende slib voor de Hollandse kust niet verwaar-

loosbaar zijn ten opzichte van de natuurlijke variatie. Dit geldt in 

afnemende mate voor het zwevende slib in de Waddenkust (en -zee) en de 

Duitse Bocht, zie tabel 1 (3.2.2.2). 

De verhoging van de activiteitsconcentraties door fosfogips in de 

toplaag van de zeebodera varieert sterk. In 3.2.2.2 is uiteengezet dat 

onder raaximerende omstandigheden de activiteitsverhoging in een 

actieve laag 5 cm in de huidige situatie maximaal 80% is van de 

verhoging in het ter plaatse afgezette zwevende slib. Hierbij wordt 

uitgegaan van sedimentatie met door fosfogips beinvloed slib sinds 

1950. In tabel 3 (3.2.2.3) is de maximale activiteitsverhoging vermeld 

rekening houdend met sedimentatie en verval over de periode 1950 tot 

1985. 
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Tabel 1 (3.2.2.3) Schattingsvaarden van activiteitsconcentraties van radionucliden van nature aanwezig in kust-

water in opgeloste v o m , in zwevend slib en verhoging van de activiteitsconcentraties in de 

vaterfase door fosfogips. 

U-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 Th-228 

Bq.m" 3 

Opgelost in kustwater 40 40 47 2-3 E-4 1-4 1 1 2-3 E-4 4 2-30 E-3 

Verhoging door 10 g zwevend 

slib per m 3 water (alleen 

mineraal slib, korrel-

grootte 70Z < 16 um) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 

Verhoging door fosfogips 

Hoek van Holland-

Den Helder 0,6 0,9 0,6 1,3 2,8 0,9 2,5 0,025 0,09 0,025 i 
ro 
en 
l 

Tabel 2 (3.2.2.3) Geschatte vaarden voor de activiteitsconcentraties in mineraal zwevend slib en de verhoging 

ervan door fosfogips. 

U-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 Th-228 

Bq.kg" 1 

Zwevend slib (70Z < 16 nm) 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 

Verhoging door fosfogips 

Hollandse kust 0,3 88 0,3 127 1 8 23 3 0,05 3 



Tabel 3 ( 3 . 2 . 2 . 3 ) Geschat te ac t iv i te i t sconcentrat ies van s l ib -r i jke zeebodem en senat ting van de maximale 

vet'iOging van de act iv i te i t sconcentrat ies in de top 5 cm door fosfogips lozingen van 

1950-1985. 

U-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 Th-228 

Zeebodem met 60Z <16 Mm 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 

Verhoging In bodemt 

door fosfogips 

Hollandse kust 

Waddenzee en -kust 

Duitse Bocht 

oplaag 

0,2 

0,1 

0,0 

0,2 

0,1 

0,0 

0,2 

0,1 
0,0 

100 

70 

20 

1,1 

0,7 

0,3 

4 

3 

1 

4 

3 

1 

2 

1 

0 

2 

l 

0 

2 

1 

0 
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Hieruit blijkt dat alleen de toename van de activiteitsconcentratie 

van Th-230 in de toplaag van de zeebodem door fosfogips op plaatsen 

met maximale verhoging van de activiteitsconcentraties verhoging niet 

te verwaarlozen is ten opzichte van de variatie in de natuurlijke 

achtergrond. 

3.3 Strålingsbelasting door fosfogipslozing op open vater 

Het op de Nieuwe Waterweg geloosde fosfogips wordt naar zee 

gevoerd en verspreidt zich in het zeewater. Een deel van de radionu-

cliden uit het fosfogips wordt uit het zeewater geincorporeerd door 

mariene organismen. Ook in vis, schelp- en schaaldieren die door de 

mens geconsumeerd worden. 

Consumptie van dit zeevoedsel door de mens zal leiden tot een verho

ging van zijn stralingsbelasting. De hoeveelheden in Nederland gecon

sumeerd zeevoedsel, afkomstig uit door fosfogips be'invloede vangst-

gebieden, zijn vermeld in tabel 1 (3.3). Deze gegevens zijn ontleend 

aan een rapport van Van Weers opgenomen in Bijlage 6. 

De gemiddelde en maximale consumptie van zeevoedsel door Nederlanders 

is vermeld in tabel 2 (3.3), deze is ontleend aan hetzelfde rapport 

van Van Weers. 

De activiteitsconcentratie in zee-organismen kan geschat worden 

uit de activiteitsconcentratie van het zeewater, met behulp van een 

concentratiefactor. 

Een concentratiefactor geeft de verhouding van: activiteitsconcen

tratie in organismen/activiteitsconcentratie in zeewater, deze wordt 

uit experimentele of uit veld gegevens berekend. Voor de meeste radio-

nucliden worden zeer uiteenlopende waarden gevonden en opgegeven. Deze 

zijn onder andere afhankelijk van: soort en leeftijd van het 

beschouwde organisme, chemische en fysische vorm(en) waarin het radio

nuclide aanwezig is en de concentratie van andere elementen in het 

water. 

In het rapport van Van Weers in Bijlage 6, worden de in de literatuur 

voorkomende concentratiefactoren van de radionucliden uit de U-238 en 

Th-232 vervalreeksen vermeld en toegelicht. Op grond hiervan heeft 

Van Weers algemene waarden van de concentratiefactoren geschat voor de 

eetbare delen van vis en mosselen en voor garnalen als geheel. 
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Tabel 1 (3.3) Consumptie van zeevoedsel in Nederland uit vangst-

gebieden be'invloed door fosfogips, en de totale 

Nederlandse zeevoedseleonsumptie. 

Nederlandse consumptie 

Vis Mosselen Garnalen 

kg netto * kg eetbaar 

Totale consumptie 73 E6 10 E6 15 E5 

Nederlandse kuststrook 

Hoek van Holland-Den Helder 3,69 E6 

Waddenkust 4,92 E6 

0,74 25 

0,99 E5 

Waddenzee 

Duitse Bocht 

0,15 E6 5,94 E6 

17,50 E6 

2,00 E5 

1,23 E5 

Tabel 2 (3.3) Gemiddelde en maximale netto consumptie van zeevoedsel 

in Nederland. 

Netto consumptie eetbare delen 

per persoon, per jaar 

gemiddeld maximaal 

kg kg 

Vis 

Mosselen 

Garnalen 

5 

0,7 

0,1 

36 

7 

1 
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Deze waarden, tevens Vermeld in tabellen 3 ( 3 . 3 ) , 4 (3 ,3) en 5 ( 3 , 3 ) , 

z ijn gebruikt om de activiteitsconcentratieverhoging in zeevoedsel 

door fosfogips te schatten, voor de Nederlandse kustwateren en de 

Waddenzee, uitgaande van de verspreiding van de radionucliden uit net 

fosfogips zoals vermeld in 3 .2 .2 .1 . 

De activiteltsverhoging in v i s door radionucliden uit het fosfogips 

i s vermeld in tabel 3 ( 3 . 3 ) . (Jit de activiteitsverhoging in v is kan 

voor een bepaaide visconsumptie de hoeveelheid radionucliden afgeleid 

worden die een persoon extra inneemt ten gevolge van de fosfogipslo-

zingen in de Nieuwe Waterweg. De verhoging van de stralingsbelasting 

van deze persoon veroorzaakt door extra inname van radionucliden i s 

berekend met behulp van de omrekeningsfactoren uit de leidraad van de 

International Commission on Radiological Protection (a ICRP-30). Deze 

omrekeningsfactoren zijn vermeld in tabel 3 (3 .3 ) . 

In deze tabel i s vervolgens de maximale toename van de lndividuele 

stralingsbelasting berekend, uitgaande van een persoon die jaarlijks 

een zeer grote hoeveelheid v is eet , 36 kg netto, gevangen in de 30 km 

brede kuststrook tussen Hoek van Holland en Den Hel der. De zo bere-

kende stralingsbelasting benadert die van een "worst case", namelijk: 

van de in Nederland geconsumeerde vis i s slechts ongeveer 8% afkomstig 

uit dit gedeelte van de kuststrook, waar de invloed van fosfogips het 

sterkst i s , en de Nederlander consumeert gemlddeld slechts 5 kg v i s 

netto . 

Voor mosselen en garnalen zijn dezelfde radlologische gegevens 

en berekeningen als voor vissen vermeld in respect level ijk tabel 4 

(3 .3 ) en 5 (3 .3 ) . Hierbij i s uitgegaan van maximale consumptie van 

garnalen afkomstig uit bovengenoemd deel van de Hollandse kuststrook. 

Hier wordt 18% van de in Nederland geconsumeerde garnalen gevangen. De 

berekende stralingsbelasting benadert dus die van een "worst case". 

De Nederlandse mosselen worden gevangen in de Oosterschelde en 

de Waddenzee, alleen dit laatste gebled wordt beinvloed door de 

huidige Nederlandse fosfogipslozingen. 
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Tabel 3 (3 .3 ) Verhoging van de act lv l te l t sconcentrat les In v5t door fosfoglps en verhoglng van de 

indivlduele strål lngsbelast lng na consumptle van deze v i s . 

Concent rat iefactor v i s , 

eet bare deel: m3.ic.g-l 

Verhoglng act .conc. in 

eet bare deel v i s : 

Hollandse kuststrook Bq.kg -! 

Waddenzee/-kust Bq.kg"1 

Duitse Bocht Bq.kg"! 

Strål lngsbelast lng, H50 _ 

door inges t ie : pSv.Bq"! 

Max. verhoging indivlduele 

s trå l lngsbelast lng; con

sumptle 36 kg v i s per Jaar 

net to , afkomstig ult 

Hollandse kuststrook: 

Afzonderlijke 

radionueliden ySv. a~l 

Totaal max. 106 ySv.a"1 

U-238 

0,001 

6 E-4 

4 E-4 

1 E-4 

6,25 E-3 

Th-234 

1,4 E-4 

0,9 

0,4 

0,1 

5,0 E-3 

0,16 

U-234 

0,001 

6 E-4 

4 E-4 

1 E-4 

0,071 

1,5 E-3 

Th-230 

1,3 

0,9 

0,3 

0,125 

5 ,9 

Ra-226 

0,05 

0,14 

0,10 

0,04 

0,25 

1,3 

Pb-210 

0,2 

0,18 

0,12 

0,04 

1,25 

8,1 

Po-210 

5,0 

2,8 

0,6 

0,5 

90 

Th-232 

0,03 

0,02 

0,01 

0,71 

0,77 

Ra-228 

0,005 

4,5 E-4 

2,5 E-4 

1,0 E-4 

0,5 

8 E-3 

Th-228 

0,03 

0,02 

0,01 

0,1 

0,11 

o 

http://m3.ic.g-l


Tabel 4 (3.3) Verhoging van de activiteitsconcentraties in mosselen door fosfogips en verhoging van de 

individuele stralingsbelasting na consumptie van dese nosselen. 

Concentratiefactor mosselen 

eetbare deel: m3.kg -1 

Verhoging act.conc. in 

eetbare deel mossel: 

Waddensee Bq.kg~* 

Max. verhoging individuele 

stralingsbelasfing; con

sumptie 7 kg mcsselen per 

jaar netto, afkomstig uit 

de Waddensee: 

Afsonder1 ijke 

radionuc liden yiSv.a"* 

Tctaal max. 154 wSv.a-1 

0-238 Th-234 U-234 Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 Th-232 Ra-228 

1 E-2 

4 E-3 

1,8 E-4 

0,4 

0,014 

1 E-2 

4 E-3 

2 E-3 

0,9 

0,79 

0,1 

0,19 

0,33 

0,6 

5,3 

30 

42 

147 

0,02 

0,10 

0,1 

0,005 

Th-228 

0,018 

0,02 

1,4 E-2 



Tabel 5 (3.3) Verhoging van de activiteitsconcentraties in garnalen door fosfogip(t en verhoging van de 

individuele stralingsbelasting na consuniptie van deze garnalen. 

Concentratiefactow garnaal, 

gehele organisme: m^^g-l 

Verhoging act.conc. in 

gehe1e gar naa1: 

Holandse kuststrook Bq.kg""* 

Waddenzee/-kust Bq.kg*"* 

Duitse Bocht Bq.kg-* 

Max. verhoging individuele 

stralingsbelasting; con

sumptie 1 kg garnaal per 

jaar, afkomstig uit 

Hollandse kuststrook: 

Afzonderlijke 

radionucliden ySv.a"* 

Totaal max. 26 uSv.a"* 

0-238 

1 E-2 

6 E-3 

4 E-3 

1 E-3 

3,8 E-5 

Th-234 

0,9 

0,4 

0,1 

4,5 E-3 

U-234 

1 E-2 

6 E-3 

4 E-3 

1 E-3 

4,3 E-4 

Th-230 Ra-226 Pb-210 Po-210 I Th-232 Ra-228 Th-228 

1,3 

0,9 

0,3 

0,16 

0,1 

0,28 

0,19 

0,07 

0,07 

0,9 

0,6 

0,2 

1,13 

20 

50 

28 

6 

25 

0,03 

0,02 

0,01 

0,02 

0,1 

0,009 

0,005 

0,002 

4,5 E-3 

0,03 

0,02 

0,01 

3 E-3 
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Bij ae berekening van de maximale individuele stralingsbelasting is 

uitgegaan van een maximale consumptie van 7 kg mosselen afkomstig uit 

de Waddemee. 

In de Waddenzee wordt ongeveer 60Z van de in Nederland geconsumeerde 

mosseieu ge vanger.. Ook deze berekende stralingsbelasting benadert dus 

die van een "worst case". 

Een overzicht van de maximale verhoging van de individuele 

straliujsbelasting door de i'osfogips-invloed op zeevoedsel is gegeven 

in tabel 6 (1.3). Hierin is tevens de gemiddelde verhoging van de 

individuelt stralingsbelasting vermeld. Deze i- berekend door de 

verhoging van de collectieve stralingsbelasting te delen door het 

aantal inwoners van Nederland. 

De verhoging van de collectieve stralingsbelasting is berekend 

uit de toename van de radionuclidenopname van de Nederlandse bevolking 

via zeevoedsel gevangen in door fosfogips be'invloede vangstgebieden. 

Hierbij is rekening gehouden met de geconsumeerde hoeveelheden uit, en 

de activiteitsconcentratietoename in de verschillende vangstgebieden; 

zie tabellen 1 (3.3), 3 (3.3), 4 (3.3) en 5 (3.3). 

De verhoging van de collectieve stralingsbelasting door de drie 

soorten zeevoedsel is vermeld in tabel 7 (3.3). Een verdere onderver-

deling van de collectieve stralingsbelasting is gegeven in tabel 8 

(3.3). Hierin worden de bijdragen van de verschillende vangstgebieden 

van ieder type zeevoedsel en van Po-210 afzonderlijk onderscheiden. 

-34-



- 34 -

Tabel 6 (3.3) Schatting van de verhoging van de individuele 

stralingsbelasting door consumptie van zeevoedsel bexnvloed door 

fosfogips. 

Individuele stralingsbelasting 

Maximale verhoging Gemiddelde verhoging 

Aandeel Aandeel 

Totaal Po-210 Totaal Po-210 

pSv.a"1 X pSv.a"1 Z 

Vis 

Mosselen 

Garnalen 

106 

154 

26 

86 

95 

96 

2,0 

9.3 

0,5 

11,8 

82 

95 

94 

Tabel 7 (3.3) Schatting van de verhoging van de collectieve stra

lingsbelasting van de Nederlandse bevolking ten gevolge 

van door fosfogips verhoogde activiteitsconcentraties 

in zeevoedsel. 

manSv.a -1 

Vis consumptie 

Mosselen consumptie 

Garnalen consumptie 

Totaal 

28 

131 

7 

166 
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Tabel 8 (3.3) Schatting van de bijdrage van de verschiIlende vangstgebieden, soorten seevoedsel en van Po-210 aan 

de verhoging van de collectieve stralingsbelasting. 

Nederlandse kuststrook 

Hoek van Holland-Den HeIder 

Waddenkust 

Waddenzee 

Duitse Bocht 

Totaal 

Vis 

alle 

radio-

nucliden 

manSv 

10,7 

8,2 

0,3 

8,6 

27,8 

aandeel 

Po-210 

X 

87 

84 

84 

77 

82 

Mosselen 

alle 

radio-

nucliden 

manSv 

130,7 

130,7 

aandee1 

Po-210 

X 

96 

96 

Garnalen 

alle 

radio-

nuc1iden 

manSv 

2,0 

1.5 

2,9 

0.5 

6.9 

aandeel 

Po-210 

X 

Totaal zeevoedsel 

alle 

radio-

nucliden 

manSv 

95 

94 

94 

90 

94 

12,7 
9.7 

133,9 

9,1 

165,4 

aandeel 

Po-210 

X 

88 

86 

96 

78 

94 

en 
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4. Landopslag van afvalgips 

4.1 Algemene aspecten van landopslag 

Afvalgips kan als slurrie geloosd worden in bezinkvijvers waar 

de slurrie ontwaterd wordt, de zogenaamde natte opslag. Bezinkvijvers 

kunnen op verschillende wijze aangelegd zijn. Bijvoorbeeld: een stuk 

land afgesloten door een opgeworpen wal zoals in Florida (Bl-81; 

May-83), of een tot kunstmatig eiland opgehoogd en omdijkt deel van de 

zeebodem zoals in Zweden (AnPK6-80). Wanneer de deponie volgestort en 

ontwaterd is wordt deze in de regel afgedekt met grond. Bij de natte 

opslag zijn de voornaamste risico's van emissie naar het milieu: 

percolatie en/of afstroming van water, dit kan zijn: slurriewater, 

vrij-water en regenwater; contact met grondwater; uittreden van 

gassen. In Nederland zijn de opslagmogelijkheden voor afvalgips bestu-

deerd, resulterend in het "Sche'.splan voor de landopslag van 

Chemiegips" (Ri-82). Hiernaar wordt verwezen voor gedetailleerde 

richtlijnen met betrekking tot milieuveilige opslag van chemiegips ir 

Nederland. Enige basis-uitgangspunten hiervan zijn: 

. dat rekening gehouden moet worden met een opslagperiode van 5 tot 

20 jaar, voordat hergebruik plaatsvindt; 

. dat het de voorkeur verdient het slurriewater opnieuw te gebruikun 

voor transport van nieuw te storten gips. Hiertoe is het raadzaam de 

deponie onder te verdelen in een aantal compartinenten waarin het 

gips afwisselend geloosd wordt en kan bezinken; 

. dat contact van de stort met grondwater vermeden wordt. Dit door de 

onderzijde van de stort, de zool, te situeren op ca. 0,5 tot 1,0 m 

boven de hoogst te verwachten grondwaterstand; 

. dat er een waterdichte afscheiding aangelegd wordt tussen store en 

bodera; 

. dat al het uit de stort uittredende water wordt opgevangen via 

ontwateringssystemen, en dat dit water al of niet na zuivering op 

toegestane wijze geloosd wordt; 

. dat nadat het chemiegips tot de gewenste hoogte gestort is voor-

zieningen worden getroffen om infiltratie van neerslag bl ijvend 

tegen te gaan; 
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. dat de ontwatering van de stort zo snel mogelijk plaatsvindt. Dit om 

te voorkomen dat nog water uit de stort treedt tegen de tijd dat het 

ontwateringssysteeni eventuele mankementen gaat vertonen, zoals 

bijvoorbeeld poreus worden van folies etc., en ook om te voorkomen 

dat een onregelmatige setting plaatsvindt van de stort na afdekken; 

. dat de deponie op verantwoorde wijze beheerd vordt en gecontroleerd 

vordt op emissies tijdens en na het storten. 

Naast de voornoemde natte opslag kan afvalgips ook droog opge-

8lagen worden. Afvalgips vordt droog genoemd iudien het ca. 20Z of 

minder vrij water bevat (Ki-82). Het kan dan opgeslurried worden voor 

natte opslag of het wordt direct getransporteerd naar een droge 

opslag. Deze zal vrijwel dezelfde eigenschappen hebben als een natte 

opslag, nadat het meeste vrije water hieruit verdwenen is. 

Het risico ten aanzien van bodem- en grondwaterverontreiniging zal 

bij natte opslag groter zijn dan bij droge opslag. Aan droge opslag 

zal daarom geen afzonderlijke aandacht besteed worden. 

4.2 Uitloging 

Fosfogips wordt in Nederland niet op land opgeslagen. Indien dit 

in de toekomst wel gebeurt, zal dit hoogst waarschijnlijk dienen te 

geschieden overeenkomstig de richtlijnen genoemd in 4.1. 

Hierbij wordt het uit de stort tredende water opgevangen en vindt geen 

emissie plaats van radionucliden uit het fosfogips naar grond- of open 

water of naar de bodem. 

In het geval dat er wel ongewenste emissie optreedt, bijvoorbeeld door 

falen van de technische voorzieningen, dan zal dit geconstateerd 

worden op korte termijn bij de vereiste regelmatige controle. Hierna 

zullen maatregelen getroffen worden ora de emissies te stoppen. 

Toekomstige gecontroleerde landopslag van gips zal dus niet leiden tot 

ongecontroleerde emissies van uitgeloogde radionucliden. 

In Florida worden wel zeer grote hoeveelheden fosfogips vanouds 

en nog steeds op land opgeslagen. In 1980 bedroeg de totale natte 

landopslag van fosfogips in Florida 900 Tg, deze was verdeeld over 

17 deponies van gemiddeld 100 ha met hoogtes van 10 tot 50 meter 

(May-82). 
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De voorzieningen die getroffen uorden bij net storten van fosfogips en 

de opbouwfasen van de storten in Florida zijn besproken door Wissa 

(Wi-77), Bloem geeft hiervan een samenvatting (Bl-81). In de regel 

wordt tijdens het storten het slurriewater gedecanteerd, en afgevoerd 

naar daarvoor aangelegde kanalen buiten de stort. 

Na droogvallen van de stort zijn er geen voorzieningen voor de opvang 

en afvoer van percolerend water. Alleen wanneer de bodem onder de 

stort ondoorlatend is, is drainage van de stort noodzakelijk voor de 

stabiliteit. 

De uitloging van negen storten in Florida is in het veld en in 

het laboratorium onderzocht. Ten tijde van het onderzoek waren van de 

negen onderzochte storten er zes in gebruik en drie gesloten. De 

hoogte van deze gipsstorten varieerde van 15 tot 30 meter. Van de 

1400 nm neerslag die gemiddeld per jaar valt in Florida, percoleert 

ongeveer 1200 mm door het gips en dringt de onderliggende bodem 

binnen. Enige conclusies van het onderzoek naar de uitloging van het 

fosfogips door dit percolatiewater volgen hieronder (May-82; May-83): 

- op 3 meter diepte beneden de stort bevat de bodem gemiddeld 31 gips 

(waarneming); 

- het door de stort percolerende regenwater is verzadigd met gips, de 

hoeveelheid gips die jaarlijks oplost korat overeen met een laagdikte 

van 2,5 mm (berekening); 

- op 3 meter diepte beneden de stort kon bij geen van de storten een 

toename in de bodem van radium of zware metalen worden aangetoond, 

welke is te onderscheiden van de, aan de hand van de bodemsamen-

stelling berekende achtergrondconcentraties (waavneming); 

- in de gipsberg treedt alleen onverzadigde stroming van water op. De 

onverr.adigde doorlatendheid van de gipsberg is ongeveer 2 m.a'l, 

radium beweegt met een snelheid van 1/200 ten opzichte van het 

percolerend water. Uitgaande hiervan duurt het 2.000 jaar voordat 

enig Ra uit de toplaag van een 20 meter hoge gipsberg in de bodem 

komt. Het Ra-226 (T, = 1602 a) is dan voor verval verminderd tot 

42% van het oorspronkelijk aanwezige Ra-226 (berekening); 
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- bij verticale bemonstering van de storten bleken er in geen van de 

storten significante verschillen met de diepte voor te konen In de 

concentraties van 39 elementen, waaronder onder andere U, Ra, Pb en 

Th. 

Eveneens nlet van Na, K, Cu en Ni, waarvan de sulfaten goed oplos-

baar zijn. Daar drie van de bemonsterde storten sinds één half tot 

drie jaar niet tneer gebruikt werden, is de conclusie dat er geen 

significante veriaging van activiteitsconcentraties optreedt in op 

land opgeslagen gips door uitspoeling (vaarneming); 

- de eindconclusie van het onderzoek is dat fosfogips, opgeslagen op 

het land, "geen hazardous toxic waste" is volgens de EPA-normen. 

In Nederland is de uitloogbaarheid van verschillende elementen 

uit fosfogips op het laboratorium ondetzocht. Door Anthonissen 

(Ant-84) in 24 uur durende roerproeven met 4 verschillende extractie-

oplossingen bij een vloeistof: vaste stofverhouding van 10. Het blijkt 

dat naarmate de extractie-oplossing een lagere pH heeft U meer uir-

loogbaar is. 

Wordt de pH alleen bepaald door het fosfogips zoals bij gebruik van 

gedemineraliseerd water dan is de pH = 3 en is de uitloogbaarheid van 

U 100%. Wordt de roertest verricht bij hogere pH's, bereikt door 

neutralisatie van de zuren in het fosfogips, dan vermindert de uit

loogbaarheid van het U. Namelijk bij pH 4 is deze 44% en bij pH 7 en 

10 is deze kleiner dan 0,5%. De uitloogbaarheid van Pb is in ieder van 

de vier genoemde roertescen minder dan 0,1%. 

Door Bloem (Bl-81a) is de uitloging van Mg, Hg en As onder anaerobe 

omstandigheden bestudeerd in kolomproeven met verzadigde waterstro-

ming. Genoemde elementen zijn volledig uitgespoeld na percolatie van 1 

I 2 bedvolumina water (één bedvolume water heeft een volume dat gelijk 

is aan dat van het fosfogips dat gepercoleerd wordt). 

Deze door Bloem be pa aide uitloging is sterker dan die gevonden, voor 

dezelfde elementen, door Anthonissen die een sterkere uitloging vindt 

dan waargenornen in Florida. 
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De besproken beschikbare uitlooggegevens van fosfogips zijn 

ontoereikend om tot eenduidige conciusies te koraen betreffende de 

uitspoeling van radionucliden uit fosfogips gestort op land. 

De metingen aan gipsbergen in Florida duiden erop dat de uitloging 

onder veldomstandigheden duidelijk minder is dan in de Nederlandse 

uitloogproeven. Waarschijnlijk wordt dit voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door de lage verhouding vloeistof: vaste stof (» extr*c-

tie-oplossing: fosfogips) en de onverzadigde waterstroming door hoge 

gipsbergen zoals in Florida, terwijl de genoerade uitloogproeven uitge-

voerd zijn met een hoge verhouding vloeistof: vaste stof, en met ver-

zadigde waterstroming. 

Dat uitloging van afvalgips in Nederland kan optreden onder 

bijzondere orastandigheden, bleek uit de opslag van nitrogips van DSM 

in de gemeente Stein. In de jaren 1964 tot 1982 werd in Stein nitro

gips gestort, tot 100.000 ton per jaar, in de Meulenberggroeve die 

zich bevindt in een pakket van grind en zand met hoge waterdoorlatend-

heid. 

In 1980 bleek dat deze stort "ter plaatse zeer ernstige verontreini-

ging van het grondwater veroorzaakte" (Prov. Wat. Li.-80).In het 

grondwater werden stroomafwaarts van de groeve opvallend hoge gehalten 

gevonden van sulfaat, nitr?at, ammonium, totaal-fosfaat, fluoride, 

calcium en mangaan. Duidelijke factoren waar de verontreiniging van 

het grondwater aan toegeschreven kan worden zijn: de hoge waterdoor-

latendheid en de geringe adsorptiecapaciteit van de ondergrond, het 

niet recirculeren van het slurriewater en het niet opvangen van uit de 

stort tredend water. Na stopzetten van het storten is in 1983 de 

vergunning tot het storten gewijzigd. Met name dient op de bodem van 

de stort een ondoorlatende Iaag te worden aangebracht en dient het 

slurriewater gerecirculeerd te worden (VROM-83). 

Na deze bespreking van een vroegere stort in Nederland waar 

sindsdien wijzigingen vereist werden, en van de veldwaarnemingen uit 

Florida kan herhaald worden wat aan het begin van deze paragraaf 

gesteld werd: toekomatige landopslag van afvalgips in Nederland zal 

niet leiden tot ongecontroleerde eraissies van uitgeloogde radionu

cliden naar grond- of open water. 
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De conelusie is dus dat geen verhoging van de stralingsbelasting sal 

optreden ten gevolge van uitloging van gecontroleerde landopslag van 

afvalgips, zolang deze opslag voldoet aan de huidige Nederlandse 

eisen. 

4.3 Exhalatie en stralingsbelasting 

Naar de exhalatie van radon uit afvalgips gestort in het buiten-

milieu is vrijwel geen onderzoek verricht. 

Waarschijnlijk niet omdat bij normale atmosferische condities het 

radon zich verspreidt. Dit in tegenstelling tot het binnenhuismilieu 

waar bij geringe ventilatie geexhaleerd radon zich kan ophopen. 

In Florida is door Roessier de radon-emanatie onderzocht van 

afval afkomstig uit de fostaatmijnen en de fosfaatindustrie aldaar. 

Hij vindt voor fosfogips met 10Z vrij vater, dat 121 van de ontstane 

radon emaneert naar de porien in het afvalgips (Ro-79a). Metingen door 

May tonen dat het in Florida opgeslagen fosfogips in de regel 10 tot 

202 vrij water bevat (May-82). De emanatiefactor van fosfogips gestort 

op het land zal dus gemiddeld rond de 0,1 liggen. Dit is gelijk aan de 

gemiddelde emanatiefactor van grond (a UNSCEAR-82; a NCRP-78) hetgeen 

qua orde van grootte te verwachten was. 

Daar de emanatiefactoren van grond en fosfogips dus vrijwel gelijk 

zijn, kunnen de vele bodemgegevens gebruikt vorden bij de schatting 

van de exhalatie van landopgeslagen gips. Gemiddeld is de Ra-226 

activiteitsconcentratie in de bodem 25 Bq.kg-1, in fosfogips 

1.100 Bq.kg~l, en de Rn-222 exhalatie van de bodem 0,018 Bq.m~2.s~1. 

Gemiddeld zal de Rn-exhalatie uit onafgedekt op land opgeslagen fosfo

gips dus ca 1.100/25 x 0,018 - 0,8 Bq.m"2^"1 zijn. 

In de bestudeerde literatuur is geen informatie voorhanden over 

de concentratieverhoging in de buitenlucht van Rn-222 afkomstig uit 

op land opgeslagen fosfogips. Wel voor afval van uraniummijnen 

("U-mine tailings"), hetgeen gemiddeld 21 Bq Ra-226 per kg bevat. Op 

grond van de vele internationale gegevens van U-mine tailings is in 

het UNSCEAR rapport de gemiddelde verhoging van de individuele 

stralingsbelasting berekend voor een scenario in Engeland. 
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Het scenario beschrijft uraniummijnafval door grond afgedekt, waarvan 

de Rn-222 exhalatie dan 5,3 Bq.m~2.s~l is. 

Dit voor verschiIlende groottes van de afvalopslag, voor verschil-

lende afstanden tot de stort, en voor een persoon die dagelijks 5 uur 

in de buitenlucht verblijft. Uitgaande van de berekende exhalatie van 

fosfogips van 0,8 Bq.m~2.s~l kan vorden aangenomen dat onder overeen-

komstige condities als bij de U-mine tailing de stralingsbelasting van 

Rn-222 uit fosfogips een factor 0,8/5,3 = 0,15 maal die van genoemde 

U-mine tailing zal zijn. De op deze wijze geschatte stralingsbelasting 

ten gevolge van onafgedekt op land opgeslagen fosfogips is vermeld in 

tabel 1 (4.3). 

Zodra de gipsopslag wordt afgedekt zal minder of geen radon eruit de 

atmosfeer bereiken, en zal de stralingsbelasting dienovereenkomstig 

afnemen. Indien er woningen staan in het gebied rond de gipsopslag, 

zullen de bewoners ten gevolge van een langere verblijfstijd bloot-

staan aan een stralingsbelasting die ongeveer een factor drie hoger is 

dan voor de personen, beschouwd in tabel 1 (4.3). 

Tabel 1 (4.3) Verhoging van de stralingsbelasting door Rn-exhalatie 

uit op land opgeslagen fosfogips voor een persoon welke dagelijks 

5 uur in de open lucht verblijft op een vaste afstand van de opslag. 

Afstand tot 

landopslag 

km 

0,5 

1 

2 

5 

10 

Oppervlakte van de 

fosfogipsopslag 

1 ha 100 ha 

ySv.a"! 

4 ,1 E-l 

1,7 E-l 

4 ,5 E-2 

1,2 E-2 

4 ,5 E--3 

3 ,1 

2,1 

1.3 

0 ,7 

0 ,4 
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De in tabel 1 (4.3) gekozen deponiegrootte van 100 ha is seer 

ruim. Indien een 5 n dikke laag gips gestort kan vorden dan biedt deze 

deponie voldoende ruimte om ongeveer 12 Tg fosfogips op te slaan. 

Dit komt overeen met het in zes jaar in Nederland geproduceerde fosfo

gips. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke opslag, zelfs 

tijdens de opvullingsfase, geheel onafgedekt zou zijn. De strålings-

belast ing in tabel 1 (4.3) is dus waarschijnlijk een overschatting. 

Uit het voorgaande volgt dat bewoners van het gebied rondom de 

stort de hoogste stralingsbelasting zullen ontvangen. Uitgaande van 

een bewoner op 500 m afstand van een onafgedekte fosfogips stort van 

100 ha is de maximum individuele stralingsbelasting een factor 3 hoger 

dan de voor de personen genoemd in tabel 1 (4.3), dus is deze 

10 pSv.a"1. 

De collectieve stralingsbelasting is afbanke!ijk van de dichtheid 

van bewoning en de verspreiding daarvan rond de stort. Uitgaande dat 

de hierboven omschreven stort gesitueerd is in een gebied met de 

gemiddelde Nederlandse bevolkingsdichtheid wonen er 160.000 perso

nen binnen een straal van 12 km van deze t>tort en 10.000 personen 

hiervan binnen een straal van 3 km. De collectieve stralingsbelasting 

van deze personen is: 

10.000 man x 3 x 2 MSv.a"1 • 

150.000 man x 3 x 0,5 pSv.a"1 - 0,3 man Sv.a-1. 
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5. Stralingsbelasting bij hergebruik van fosfogips in wegen 

In het kader van de werkgroep fosforzuurgips worden onder 

andere toepassingsmogelijkheden gezochc voor fosfogips in het buiten-

milieu. In het buitenmilieu kan fosfogips alleen in combinatie met 

andere materialen gebruikt worden, deze materialen moeten het fosfo

gips binden en resistentie geven tegen de inwerking van vocht of 

watc-r. Mengsels van fosfogips met vliegas en kalk of cement harden na 

toevoeging van water uit, hoewel zij in vele geval len niet erg duur-

zaam zijn (We-32). Toepassing van de meer duurzarae mengsels bij de 

stabilisatie van wegen of bij de produktie van granulaten wordt nu 

verder onderzocht (Werk-84). Voorheen werd hierbij nooit gips 

gebruikt, het gaat dus om wezenlijke nieuwe toepassingen van (fosfo) 

gips en niet alleen om het vervangen van natuurgips door fosfogips. 

Het is technisch mogelijk gebleken een homogeen granulaat van 

fosfogips, vliegas en cement of kalk te verkrijgen (Da-82). Het 

streven is nu een granulaat te ontwikkelen dat de gewenste eigenschap-

pen heeft om zand te kunnen vervangen als ophoogmateriaal in verschil-

lende situaties. Binnenkort zal hiertoe op semi-technische schaal een 

aantal fosforzuurgips granulaten van verschiHende samenstelling 

geproduceerd worden door Pelt & Hooykaas, B.V. te Rotterdam. Hiervan 

zullen de materiaaltechnische, de milieuhygienische en Je economische 

aspecten onderzocht worden (Werk-84). Uitspraken over dit nog te 

ontwikkelen granulaat zijn in dit stadium preraatuur. Wel is te 

verwachten dat de stralingsbelasting ervan minder zal zijn dan van de 

landopslag van fosfogips, zeker als het granulaat afgedekt wordt met 

een laag grond. 

Als wegdekfundering zijn mengsels van vliegas met fosfogips en 

CaO of cement met succes op proefschaal getest. Dit ter vervanging van 

de conventionele wegfundering welke bestaat uit een 0,25 m dikke laag 

van zand met cement. In Frankrijk zijn mengsels getest welke veel 

vliegas bevatten bijvoorbeeld een mengsel van 91% vliegas, 52 fosfo

gips en 4Z CaO (We-82a; LPC-78). 
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In Nederland zijn proefvakken aangelegd in 1981 op net fabriekster-

rein van de kunstmestfabriek Windmill-HoIland B.V. te Vlaardingen 

en in 1982 in de ruilverkaveling Nispen-Schijf. Hier werden voor de 

vegfundering mengsels gebruikt van 65 gew. Z fosforzuurgips met 

35 gew. Z vliegas waaraan toegevoegd 6,5 gew. Z. of 8,5 gew. Z 

cement. Over het geheel genomen zijn de resultaten hiervan veel-

belovend. Verder onderzoek onder andere naar railieuhygienische 

aspecten zoals veldmetingen van de uitloging, en naar wegenbouwtech-

nische aspecten van het funderingsmengsel onder zwaardere verkeers-

belasting is noodzakelijk (Bre-84). 

De uitloging van de afzonderlijke componenten en van de uitge-

harde fosfogips-wegstabilisatiemengsels werden uitgebreid in labo-

ratoriumproeven vergeleken. Hierbij werden zowei intacte proctors 

(12 cm hoge cilinders van 1 dm3) als vergruisde deeltjes (<4 mm) 

van, gedurende 8 weken verharde, wegstabilisatiemengsels uitgeloogd. 

De proctors werden onderworpen aan een 3 maanden durende standtest en 

de deeltjes aan een 24 uur durende roertest. Standtest en roertest 

beide zowel met pH sturing, tot een constante pH van 4 of 7 of 10. als 

met een ongestuurde pH in gedemineraliseerd water. In deze testen werd 

de uitloging van 14 spore-elementen, merendeels raetalen waaronder 0 en 

Pb, bepaald. De twee onderzochte fosfogips wegstabilisatiemengsels 

bevatten 61 en 15 gew. Z fosfogips, met respectievelijk 33 en 

80 gew. Z vliegas en respectievelijk 6 gew. Z cement of 5 gew. Z 

kalk. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen (Ant-84; S1-84): 

- dat de uitloging van alle 14 elementen uit de uitgeharde proctors 

aanzienlijk lager is dan uit de uitgangsmaterialen, met uitzon-

dering van No en Cr; 

- dat de uitloging van alle 14 elementen uit de vergruizelde proc

tors vergelijkbaar is met die van de uitgangsmaterialen. (De uit-

'oging uit intacte proctors is dus voorname1 ijk lager door fysische 

insluiting van de elementen); 

- dat van verschillende elementen, onder andere van Pb, bij alle 

beproefde materialen en mengsels de uitloging sterk afneemt naar-

mate de gestuurde pH-waarde hoger is; 

-46-



- 46 -

- dat de uran iuni-uit log ing van de vergruisde fos fogips-, vliegas-, 

cement- of kalkprocturs zeer laag is bij de ongestuurUe pH, en bij 

pH 10, bij pH 7 is de uitloging van uranium het hoogst. Dat de 

uitloging bij de ongestuurde pH van het fosfegipsraengsel zo laag is 

kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de pH verhogende werking 

van het vliegas, waarvan de zuurbindende waarde overeenkomt met 20 

tot 30Z van die van zuivete kalk (vKo-84). 

Betreffende de uitloging onder veldomstandigheden kunnen de 

volgende conclusies uit de laboratoriumresultaten getrokken worden: 

- de uitloging van fosfogips in gebonden vorm zal rainder zijn Jan 

de uitloging van ongebonden fosfogips; 

- als het verharde fosfogipsmengsel ten slotte stark verweerd is (te 

vergelijken met de vergruizelde proctors) zal de uitloging ervan 

vergelijkbaar zijn met die van de uitgangsmaterialen. In dit geval 

dus fosfogips, vliegas en cement of kalk. Wat betreft de uitloging 

van radionucliden uit vliegas is bekend dat deze lager of van 

dezelfde orde van grootte is ale die vanuit grond (vKo-84). 

In 4.2 is naar voren gebracht dat er niet voldoende informatie voor-

handen is om conclusies te trekken over de uitspoeling van radionu

cliden uit fosfogips onder veldomstandigheden. Hetgeen dus impliceert 

dat er ook geen conclusies mogelijk zijn over de uitloging van fosfo

gips in gebonden toestand voor of na verwering hiervan. Echter in de 

meeste situaties zullen de uitgeloogde radionucliden eerst geadsor-

beerd worden door de grond, voordat zij het oppervlaktewater of grond-

drinkwater onttrekkingspunten bereiken. Zoals dit ook gebeurt met de 

radionucliden uit vliegasslurrie die in kleiputten of grintgaten 

geloosd wordt (vKo-84). De strålingsbelasting door radionucliden uit-

gespoeld uit gebonden fosfogips toepassingen in het buitenmilieu zal 

dus norntaal gesproken te verwaarlozen zijn. 

De activiteitsconcentraties in gebonden fosfogips zijn berekend 

in tabel l (5), voor twee verschillende raengsels van fosfogips en 

vliegas. Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van ongebonden fosfogips 

in de gebonden fosfogips-vliegasmengsels de activiteitsconcentraties 

van de nucliden uit de U-238 reeks verlaagd zijn en van die uit de 

Th-232 reeks verhoogd zijn. 
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De activiteitsconcentraties in gebonden fosfogipsmengsels zijn echter 

niet verontrustend hoog. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat bij hergebruik van 

fosfogips in w*gen geen noemenswaardige verhoging van de stralings

belasting zal optreden, namelijk: 

- de dir,icte stråling wordt gereduceerd door een wegdek of bodemlaag, 

en door hel vcertuig waarin de mens zich eventueel bevindt. De 

direcce etraiiig zal dus niet leiden tot een noemenswaard ige verho

ging van de stralingsbelasting; 

- de radon exhalatie wordt gereduceerd door een wegdek of bodemlaag, 

en door de fytische insluiting oij de binding van het fosfogips met 

vliegas. Bovendien wordt door de menging met vliegas de Ra-226 

concentratie verlaagd. De maximale individuele stralingsbelastings-

verhoging zal aanzienlijk lager zijn dan bij de landopslag van 

fosfogips, en wordt als verwaarloosbaar beschouwd; 

- de uitloging van radionucliden zal beperkt zijn. In de meeste situa-

ties zullen de uitgeloogde radionucliden vastgehouden worden in de 

bodem en geen stralingsbelasting van de mens veroorzaken. 
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Tabel 1 (S) Activiteitsconcentraties in fosfogips, in vliegas en in twee mengsels daarvan. 

Fosfogips 

Vliegas 

70Z fosfogips * 30% vliegas 

20% fosfogips + 80Z vliegas 

0-238 

220 

190 

210 

200 

Th-234 

500 

190 

410 

250 

U-234 

220 

190 

210 

200 

Th-230 

500 

190 

410 

250 

Ra-226 

1.100 

190 

830 

370 

Pb-210 

350 

370 

360 

370 

Po-210 

1.100 

370 

880 

520 

Th-232 

10 

190 

60 

150 

Ra-228 

32 

190 

80 

210 

Th-228 

10 

190 

60 

150 

oo 
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6. Stralingsbelasting bij gebruik van fosfogips in de landbouw 

Gips kan om verschillende redenen aan landbouwgronden worden 

toegediend: als bodemverbeteraar, vaarbij het calcium de werkzame 

component is; en als bron van de plantevoedingselementen calcium 

en/of zwavel. 

In aride gebieden bevatten verschillende gronden veel zout en/of 

een te hoge Na/Ca-verhouding, hetzelfde kan zich voordoen bij het 

water dat gebruikt vordt voor irrigatie. In deze situaties is regel-

matig gebruik van gips als bodemverbeteraar noodzakelijk. 

Fosfogips heeft geen schadelijke nevenwerkingen op de gewassen en 

wordt veelvuldig gebruikt als gipsbron in deze gebieden (AnPKl-81). 

Daar er in de loop der jaren veel gips aan de grond wordt toegediend 

zijn er ook schattingen gemaakt van de verhoging van de stralingsbe

lasting die wordt veroorzaakt bij gebruik van fosfogips. 

Voor een grond met een 15 cm diepe bouwvoor, die bemest wordt met 

een eerste gift van 10 ton fosfogips per ha en vervolgens met 5 ton 

fosfogips per ha eenraaal per 2 jaar, berekent Lir.deken dat de activi-

teitsconcentratie in de bouwvoor na 100 jaar verhoogd is met minder 

dan 200 Bq Ra-226 per kg grond, bij gebr-iik van fosfogips met 600 Bq 

Ra-226 per kg. De verhoging van de stralingsbelasting die dit tot 

gevolg heeft is maximaal 200 pSv.a'l voor een landbouwer die 40 uur 

per week op deze grond werkt en die alleen groente consumeert afkoms

tig van deze grond (a Li-80). 

In de Nederlandse landbouw bevat de grond geen overmaat zout of 

natrium en wordt kalk gebruikt als bodemverbeteraar. Hiermede wordt de 

pH van de grond op optimale hoogte gehouden en wordt gezorgd voor een 

goede bodemstruetuur, tevens wordt hiermede voldoende calcium toege

diend voor de voeding van de gewassen. In de zwavelbehoefte van de 

gewassen wordt voorzien door de depositie van SOx uit de lucht en door 

het in de bodem aanwezige zwavel. 

Onder normale omstandigheden is er in Nederland dus geen reden om 

gips te gebruiken in de landbouw. Wel heeft dit éénmalig plaatsgevon-

den op gronden die tijdens de tweede wereldoorlog of bij de stormvloed 

in 1953 door zeewater overstroomd werden. 
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Gips dat beter oplosbaar is dan kalk werd toen gebruikt oa voldoende 

calciumionen in het bodemwater te brengen, zodat het in overaaat aan 

de klei geadsorbeerde natrium vervangen werd door calcium. Hiertoe 

werd bemest met 2 tot 4 ton gips per ha. 

Wordt in een dergelijke situatie fosfogips gebruikt dan is de hoeveel-

heid radionucliden welke hiermede aan de grond toegevoegd wordt duide-

li jk minder dan de reeds in de bodem aanwezige primordiale radionu

clides Bijvoorbeeld fosfogips bevat relatief veel Ra-226, met een 

gift van 4 ton fosfogips per ha wordt 4 E3 x 1.100 - 4,4 E6 Bq Ra-226 

per ha aan de bouwvoor toegediend, terwijl een bouwvoor van nature 

gemiddeld 0,25 m x 10 E4 m2 x 1,4 E3 kg.m'3 x 25 Bq.kg-1 » 8,8 E7 Bq 

Ra-226 per ha bevat. 

De hoeveelheid van nature aanwezig Ra-226 wordt dus met 5Z verhoogd. 

Op dezelfde wijze is af te leiden dat de toename in de bouwvoor, door 

genoemde fosfogipsbemesting, van Po-210 5Z is, en van U-238 en lang

levende dochters 1 å 32 en van de Th-232 reeks radionucliden vele 

malen minder. 

De stralingsbelasting buitenshuis, door deze toegenomen acti-

viteitsconcentraties in de grond, kan worden gerelateerd aan de 

natuurlijke stralingsbelasting buitenshuis door de U-238 reeks. Deze 

is gemiddeld 150 uSv.a ~*, namelijk door exposie 90 ^Sv.a"! en door 

inhalatie van Rn-222 60 uSv.a_1(a UNSCEAR-82). In het geval van 

gebruik van fosfogips na inundatie van gronden met zeewater kan de 

individuele stralingsbelasting dus verhoogd worden met 5? van 

150 uSv.a"* ofwel met 8 iiSv.a"*. 

Bij de veronderstelling dat 0,5 miljoen mensen gemiddeld een-

zelfde verhoging van de stralingsbelasting ondervinden in bovenge-

noemde situatie is de collectieve stralingsbelasting 4 manSv.a'l. 
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7. Parameteranalyse 

7.1 Inleiding 

Onder een parameter of een variabele wordt een factor verstaan 

die een bepaalde waarde aanneerat. Bijvoorbeeld voor de parameter 

fosfogips produktie is de waarde gekozen van 2 Tg.a-*, zowel in 1984 

als in 1990 (zie tabel 1 (2.1)). 

Andere parameters in deze studie waarvoor een waarde gekozen werd 

zijn bijvoorbeeld: de activiteitsconcentratie van een bepaald radio

nuclide in fosfogips; de verspreiding van het fosfogips langs de 

Nederlandse zeekust; de maximale hoeveelheid mosselen geconsumeerd per 

persoon per jaar. 

De voor de verschiIlende parameters gekozen waarden zijn zeker 

niet willekeurig, de keuze geschiedde na zorgvuldige orientatie en 

overweging. Deze gekozen, niet vaststaande, waarden zijn vervolgens 

bij de berekeningen ingevoerd. Hierdoor kunnen de uitkomsten van deze 

berekeningen dus niet als exact bepaalde, vaststaande berekeningsuit-

komsten gezien worden. 

Met de parameteranalyse wordt nagegaan: welke invloed een variati' 

van deze parameters, binnen redelijke grenzen, heeft op de uitkomst 

van de stralingsbelastingsberekening. Hierbij worden alom geaccep-

teerde en gebruikte parameterwaarden buiten beschouwing gelaten. Zoals 

bijvoorbeeld: de norm uit de ICRP-30 voor de stralingsbelasting 

veroorzaakt door ingestie van een bepaalde hoeveelheid van een radio

nuclide; of de gemiddelde stralingsbelasting veroorzaakt door de 

natuurlijke radionucliden in de grond, zoals vermeld in UNSCEAR-82. 

7.2 Hoeveelheden afvalgips en activiteitsconcentraties 

In onderstaande tabel 1 (7.2) is een overzicht gegeven van de te 

analyseren parameters en de hiervoor gekozen waarden gebruikt bij de 

berekeningen. 
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Tabel 1 (7.2) Parameters bij hoeveelheden afvalgips en activiteitsconcentraties. 

Sectie 

2.2.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Parameter 

H.h. fosfogips 

Activiteitsconcen

traties in net 

fosfogips 

H.h. residu-

fosfogips 

Fosforzuur-

zuiveringsgips 

Nitrogips 

Belangrijke invloed op 

Nieuwe Waterweg, 

Noordzee 

Alle lozingsscenario's 

Idem 

Invloed op 

strålings-

belasting Waarde gekozen voor berekeningen 

Huidige produktieniveau, afgerond tot: 

2 Tg.a-1 

Zie tabel 2 (2.1), voor Pb-210 en Po-210 

berekende schattingen voor overige radio-

nucliden "UNSCEAR adopted values". 

Huidige product ieniveau 0 Tg. a""* 

Geen berekeningen 

N> 

Geen berekeningen 
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De gekozen waarde voor de fosfogipsproduktie is 2 Tg.a-*. Dit is 

een afgeronde schatting gebaseerd op de lozingsvergunning van Windmill 

en informåtie van UKF. De niet afgeronde schatting is 2,13 Tg.a'l (zie 

2.2.1), in de raeest recente literatuur wordt een waarde genoemd van 

2,4 Tg.a-1 (We-84). 

De berekeningen in sectie 3.0, de lozing van fosfogips op open 

water (de Nieuwe Waterweg) zijn gebaseerd op de jaarlijkse lozing van 

2 Tg fosfogips. Wordt hiervoor een andere waarde gekozen dan veran

deren alle rekenuitkomsten rechtevenredig hiermee. Dus bij een lozing 

van 2 Tg.a'l of 2,4 Tg.a-* is de maximale individuele stralingsbelas-

ting via mosselen respectievelijk 154 uSv.a""* of 185 pSv.a'l. 

Variaties in de hoeveelheid fosfogips, welke per jaar geproduceerd 

wordt, hebben geen invloed op de berekende stralingsbelasting door 

landopslag van afvalgips, of door hergebruik in wegen, of door gebruik 

in de landbouw. Namelijk niet alle geproduceerde fosfogips zal (her) 

gebruikt worden. *n de stralingsbelasting ten gevolge van de landop

slag van fosfogips wordt bepaald door het onafgedekte oppervlak en 

niet door de hoeveelheid fosfogips. 

Pje_ac_t^v^te_i^£C£ce_nt_r£t^e^ iP_f£.8£pSJ-2? 

Uit de strålingsbelastingsberekeningen korat naar voren: 

- dat in sectie 3 (lozingen fosfogips op de Nieuwe Waterweg) 90S of 

meer van de stralingsbelasting kan worden toegeschreven aan Po-210 

dat opgenomen wordt in zeevoedsel,en \X of minder aan Ra-226; 

- dat in sectis 4 (landopslag van fosfogips) 100% kan worden toege-

schreven aan Ra-226 waaruit het radon ontstaat dat na exhalatie 

ge'inhaleerd wordt; 

- dat in sectie 6 (gebruik van fosfogips na zeewater inundatie op 

landbouwgronden) ruim 90Z kan worden toegeschreven aan Ra-226, 

namelijk 40t aan inhalatie van geexhaleerd radon en ruim 501 aan 

directe stråling van Ra-226 dochters uit de bodem. 

Po-210 en Ra-226 hebben dus duidelijk de grootste invloed op de 

stralingsbelasting. 

54-



- 54 -

De activiteitsconcentratie van Po-210 in fosfogips is geschat, 

zie Appendix 2, bij gebrek aan voldoende gegevens hiervan in de Lite-

ratuur. 

De geschatte of gekozen waarde 1.100 Bq.kg'l is waarschijnlijk vrij 

hoog. Er werd namelijk op grond van 1 publikatie aangenomen dat 99Z 

van het Po-210 uit het erts in het gips terecht komt (Hu-82). Er 

zitten nog raeer onzekerheden aan de schatting van de strålings-

belasting door Po-210, deze worden besproken in 7.3 daarom wordt hier 

met het bovenstaande volstaan. 

Voor de activiteitsconcentratie van Ra-226 in het fosfogips is 

1.100 Bq.kg'l gekozen, het naar boven afgeronde gemiddelde uit het 

UNSCEAR-82 rapport. Wordt er uitgegaan van fosfogips met een 2 x zo 

hoge Ra-226 concentratie dan neemt de berekende strålingsbelasting 

ten gevolge van zeevoedselconsumptie met ongeveer 1Z toe, terwijl de 

berekende stralingsbelasting ten ge/olge van landopslag van fosfogips 

en ten gevolge van gebruik van fosfogips op overstroomde landbouw-

gronden beide vrijwel zullen verdubbelen. 

Bij deze parameter dient verder opgemerkt te worden dat de Nederlandse 

fosfogipsproducerende industrie fostiaaterts importeert uit verschil-

lende landen, de gemiddelde activiteitsconcentraties van het ge'irapor-

teerde erts zullen dus niet sterk afwijken van het UNSCEAR gemiddel

de. De gemiddelde activiteitsconcentraties in het Nederlandse fosfo

gips zullen dus eveneens nauweliiks afwijken van het UNSCEAR gemid

delde voor fosfogips. 

Residu^fos f ogi.£S 

De stralingsbelasting door afvalgips is alleen berekend voor 

fosfogips. In de toekomst zal wellicht uit een groot deel van het 

fosfogips bouwgips geproduceerd worden, waarbij 30% van het gips over-

blijft als residu-fosfogips. Dit heeft een andere kurrelgrootte en 

hogere activiteitsconcentraties dan het uitgangsfosfogips, zie tabel 2 

(2.1). 

Bij lozing van residu-fosfogips op de Nieuwe Waterweg in plaats 

van fosfogips, zal de berekende stralingsbelasting afnemen. De afname 

zal vrijwel rechtevenredig zijn met de afname van de hoeveelheid 

geloosd Po-210. 
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Bij landopslag van residu-foafogips is de benodigde deponie-

oppervlakte geringer, daar 70Z van het fosfogips in de vorm van bouw-

materialen wordt hergebruikt. Door het geringe deponie-oppervlak zal 

de stralingsbelasting in de omgeving waarschijnlijk minder zijn dan 

uit een groter fosfogips deponie, ondanks de hogere Ra-226 activi-

teitsconcentratie in residu- dan in fosfogips. 

FosJ|orzjû r_ẑ ivjBr_xnjg;£ip_s 

Dit afvalgips wordt gestort op de openbare vuilstortplaats 

Midden-Zeeland te Nieuwdorp. De wijze waarop het eventueel een verho-

ging van de stralingsbelasting kan veroorzaken is via exhalatie van 

radon, de dochter van Ra-226. De Ra-226 concentratie in fosforzuur 

zuiveringsgips is niet bekend. 

Wordt dit gips gestort in een laag van 1 meter dikte dan neemt 

de jaarproduktie ongeveer een oppervlak in van: 

°'01 T8 x - 1 - 10* »2 - 1 ha 
1 Mg.tn"3 1 m 

Aannemende dat de activiteitsconcentratie van Ra-226 in dit gips 

1.100 Bq.kg'l is, dan is de stralingsbelasting ervan hetzelfde als 

voor de landopslag van fosfogips, welke berekend werd in 4.3. Bij een 

onafgedekte deponie van 1 ha is deze raaximaal 1 ySv.a-* voor een 

bewoner van een huis op 500 m afstand van de stort. 

H^trcyslPi. 

Hiervoor geldt dezelfde redenatie als voor fosforzuur zuiverings

gips. De produktie van nitrogips is echter ongeveer 15 raaal zo hoog, 

zie tabel 1 (2.1). Van nitrogips is echter de Ra-226 concentratie 

vrijwel gelijk aan die in grond. De gecontroleerde landopslag van 

nitrogips zal dus niet leiden tot een verhoging van de stralingsbelas

ting. 
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7.3 Fosfogipslozingen op open water 

In onderstaande tabel 1 (7.3) is een overzicht gegeven van de te 

analyseren parameters en de hiervoor gekozen waarden gebruikt bij de 

berekeningen. 

Hj3evejelhe_id_ ̂ osfogips en_actj_v^teit8£oncentraties^ hierin 

Oeze twee parameters zijn besproken in 7.2. Hier dient nog opge-

merkt te worden dat wanneer de activiteitsconcentraties in het fosfo-

gips veranderen dan veranderen deze ook in de milieu-componenten die 

zij beinvloeden. In het geval dat van alle radionucliden in het fosfo-

gips de activiteitsconcentraties evenredig veranderen, zijn de veran

der ingen in de milieuccmponenten en de stralingsbelasting evenredig 

met de eerder berekende waarden. In het andere geval wanneer de con-

centraties van de radionucliden in het fosfogips niet allemaal met 

eenzelfde factor veranderen, is de verandering in de milieucomponenten 

niet voor alle nucliden rechtevenredig. Namelijk de kortlevende nucli

den zullen vervallen zoals besproken in bijLage 4. 

Het effect van gewijzigde activiteitsconcentraties in het fosfogips 

op de stralingsbelasting is besproken in 7.2. 

Lo£i£gsj>unt_ 

De huidige locaties van fosfogipslozingen zijn genomen als 

uitgangspunten bij de beschouwing van de effecten van dit gips. 

Mochten de fabrieken verplaatst worden, of andere fabrieken in de 

toekomst elders fosfogips of residu-fosfogips op open water lozen, dan 

zal de verspreiding van het fosfogips verschilien en tevens de radio-

ecologie en de stralingsbelasting, Hiervan zijn geen prognoses en er 

zal hier geen verdere aandacht aan gewijd worden. 
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Tabel 1 (7.3) Parameters bij fosfogipslozingen op open 

Sectie 

3.2.1 

3.2.1 

3.2.2.1 

3.2.2.1 

en 

bijlage 

3 

Parameter 

H.h. en activiteits-

concentraties fosfo-

gips. Zie 7.2. 

Lozingapunt 

Fractie Rijnwater in 

zeewater en ver-

spreidingsgebied 

Tranaporttijd Rijn

water langs 

Nederlandse kust 

(snelheid rest-

stroom) 

Belangrijke invloed op 

Verspreiding 

Activiteitsconc. in wa

ter fase, sediment en 

zeevoedsel Noordzee 

Activiteitsconc. van 

kortlevende radionucli

den en langlevende 

dochters hiervan in 

componenten Nocdzee 

r. 

Invloed op 

strålings-

belast ing Waarde gekozen voor berekeningen 

Zie 7.2 

Lozingspunten UKF en Windmill, ter plaatse 

bezonken fosfogips wordt opgebaggerd en ge

stort bij L^swal Noord. 

In 30 km brede kuststrook Noord-Holland 6Z 

Rijnwater, Waddenkust en Waddenzee 4Z Rijn

water, in de Duitse Bocht 1,5Z Rijnwater. 

i 

Ol 

Monding Kieuwe Waterweg t • 0, Den Helder 

t • 75 dagen, Duitse grens Rottum/Borkum 

t • 100 dagen, Noordgrens Duitse Bocht t • 

300 dagen. 



Tabel 1 (7.3) Parameters bij fosfogipslozingen op open water (vewolg). 

Sectie 

3.2.2.1 

3.2.2.1 

en 

3.2.2.2 

3.2.2.2 

3,2.2.2 

Parameter 

Verdeling radionu-

cliden in water fase 

en zwevend slib, of 

K^-waarden 

Hoeveelheid zwevend 

slib in Noordzee-

water 

Samenstelling zwe-

vend slib in 

Noordzee 

Sedimentatie snel-

heid zwevend slib op 

Noordzeebodeiu 

Belangrijk? invloed op 

Activiteitsconc. van 

wat*r, slib, Noordzee

bodeiu en zeevoedsel 

Idem 

Activiteitsconcentratie 

in Noordzeebodeiu 

Activiteitsconc. in 

Noordzeebodeiu 

Invloed op 

strålings-

belasting Waarde gekozen voor berekeningen. 

Kj-waarden van de IASA, zie tabel 2 

(3.2.2.1). 

10 gram zwevend slib per ni* zeewater. 

100X minerale delen. 
en 
00 

In beperkt gebied sedimentatie snelheid 

maximaal 2 mm zwevend slib per jaar. 



Tabel 1 (7.3) Parameters bij fosfogipslozingen op open water (vervolg). 

Sectie 

3.2.2.2 

3.2.2.2 

en 

bijlage 

3.2.2.3 

3.2.2.3 

Parameter 

Dikte van de toplaag 

zeebodera waarbinnen 

homogenisatiepro-

cessen, de zgn. ac-

tieve laag 

Aantal jaren gedu-

rende welke fosfo-

gips geloosd wordt 

op Nieuwe Waterweg 

Natuurlijke activi-

teitsconcentratiea 

in vater fase 

Noordsee kustwater 

Natuurlijke activi-

teitsconcentraties 

in Noordzeebodera 

Belangrijke invloed op 

Idem 

Idem 

Relatieve verhoging ae-

tiviteitsconcentraties 

in water fase 

Relatieve verhoging ac-

tiviteitsconcentratie 

in zeebodero kuatstrook 

Invloed op 

•tralings-

belasting Waarde gekozen voor berekeningen. 

Minimale waarde 5 cm in beperkt gebied. 

35 jaar, periode 1950-1985, lozingen van 

2 Tg.a-1 

Gekozen waarden, zie tabel 1 (3.2.2.3) 

Gekozen waarden, zie tabel 2 (3.2.2.3) 



Tabel 1 (7.3) Parameters bij fosfogipslosingen op open water (vervolg). 

Sectie 

3.3 

3.3 

3.3 

Parameter 

Hoeveelheden see-

voedsel uit door 

fos fog i ps bei'nvloede 

delen van de 

Noordsee 

Consuroptie van see-

voedsel uit door 

fosfogips be'invloede 

delen van de 

Noordsee 

Concentratiefactoren 

van radionuclide 

uit waterfase in 

vis, mosselen en 

garnalen 

Belangrijke invloed op 

Activiteitbconcentra-

ties in seevoedsel 

Invloed op 

atralings-

belasting Waarde gekosen voor berekeningen. 

Zie tabel 1 (3.3) 

Zie tabel 1 (3.3), tabel 2 (3.3) en 

tekst 3.3. 

o* 
o 

Zie Bijlagt 6 en tabellen 3 (3.3), 4 (3.3) 

en 5 (3.3). 



Tabel 1 (7.3) Parameters bij fosfogipslozingen op open water (verve! ;' 

Sectie Parameter 

Strålingsbelastings-

effect bij ingestie 

of inhalatie van 

verschillende radio-

nuc1iden 

Belangrijke invloed op 

Invloed op 

strålings-

belasting Waarde gekozen voor berekeningen. 

ICRP-26 en 30 
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Rijnwa£e£f£a£t^e_i£t £eewater_eti ve£spjreiding 

De fractie Rijnwater in net zeewater verschilt voor zoner en 

winter, z i j wordt beinvloed door het debiet van de reststroom, het 

debiet van de Nieuwe Waterweg en de menging van deze twee. 

De resul tante van deze factoren i s dat het zeewater in de zorner 1/10 

tot 1/5 meer Rijnwater bevat dan in de winter (zie Bijlage 3) . De 

gehalten van de radionucliden uit het fosfogips in het zeewater zijn 

dus onderhevig aan seizoensschommelingen, de invloed hiervan op de 

geraiddelde jaarlijkse strålingsbelasting uit zeevoedsel zal nihil of 

gering zijn. 

De schattlng van de fractie Rijnwater uit de Nieuwe Waterweg in 

de Noordzee i s gebaseerd op de schattingen uit het rapport "De ecolo-

gie van de Noordzee" (WeEc-84). Mochten deze schattingswaarden veran

de ren dan zal de berekende st ial ingsbelast ing uit zeevoedsel recht-

evenredig mee veranderen. 

Het verspreidingsgebied van het Rijnwater aet fosfogips in de 

Noordzee dat in dit rapport beschouwd wordt i s beperkt tot de 

Nederlandse en de n ie t - terr i tor ia le visgronden. Hiervan werden de 

volgende 3 gebieden duidelijk beinvloed door het Rijnwater met 

fosfogips: 

- een ongeveer 30 km brede kuststrook van Hoek van Holland tot 

Den Helder met 6% Rijnwater; 

- de Waddenkust en Waddenzee met 4% Rijnwater; en 

- de Duitse Bocht met 1,5% Rijnwater. 

De begrenzingen van deze gebieden zijn diffuus. 

Er is niet gekozen voor een scherpere begrenzing, eventueel gekoppeld 

aan een fijnere onderverJeling van deze drie gebieden, daar deze niet 

resul teert in een grotere nauwkeurigheid van de stral ingsbelast ings-

berekenlng. Om dezelfde reden is het grote gebied in de Noordzee met 

Rijnwaterconcentraties van 0,01 tot IX i s vrijwel geheel buiten de 

beschouwingen gelaten. 
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Trajnsj>ojr̂ tÅj jlen̂  ̂ ijnwater^ .langs. ̂ e__N̂ 5*_er̂ _and̂ e__k̂ ŝ _ 

De transporttijd van het Rijnwater in de Noordzee is een para

meter waarmede het verval van de overconcentratie (zie Bijlage 4) van 

kortlevende radionucliden tijdens het transport in de Noordzee wordt 

berekend. Zoals is gebleken wordt de berekende stralingsbelasting via 

zeevoedsel voor mini 90% bepaald door Po-210, dit is een kortlevend 

radionuclide dat na lozing in overconcentratie aanwezig is. De invloed 

van de transporttijd op de activiteitsconcentratie van dit radionu

clide in zeewater wordt gedemonstreerd voor de Waddenzee in 

tabel 2 (7.3). 

Tabel 2 (7.3) Gemiddelde activiteitsconcentratie van Po-210 in 

Waddenzee-water bij verblijfstijd van 25 dagen in 

Waddenzee voor verschiIlende transporttijden naar 

Waddenzee. 

Transporttijd monding 

Nieuwe Waterweg naar Waddenzee 

dagen 

0 50 75 100 

Po-210 in water van de 

Waddenzee Bq.m-3 1,8 1,5 1,4 1,3 

Bij de berekeningen in het rapport is uitgegaan van een transporttijd 

naar de Waddenzee van 75 dagen. 

Wordt de duur van de transporttijd ånders gekozen dan verandert de 

activiteitsconcentratie in het zeewater echter relatief in geringere 

mate. Zoals blijkt uit tabel 2 (7.3) liggen de mogelijke variaties van 

de berekenae stralingsbelasting in de orde van 10 a 20%. 
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Ovejrjjge_ j>aL*E.e.Le,Ls-J^L •/•E.'.L*.8. —\L?JAIJ.L — •£.'.?.* 2. S P - A L A I / ^ ^ 

£enoemd_ ^n_t abe 1 7.3 

Hoewel hun invloed op de radio-ecoLogie binnen abiotische compar-

timenten in de Noordzee duidelijk is, kan het effect van deze para

meters op de strålingsbelasting niet gepreciseerd worden. Mogelijke 

variaties van de gekozen waarde voor deze parameters zullen niet 

besproken worden. 

in__visj_ mo£se_len_en^ g_arnalen 

De concentratiefactor van een bepaald nuclide in zeewater naar 

een zee-organisme verschilt per organisme en is afhankelijk van de 

vorra waarin het nuclide aanwezig is en van de omgevingsfactoren. Het 

onderzoek hiervan is nog in een beginfase en onvolledig, ook is niet 

bekend in welke vorra de radionucliden uit het fosfogips in de Noordzee 

aanwezig zijn. 

Voor de berekeningen in dit rapport is gebruik geraaakt van door 

Van Weers op grond van literatuurgegevens geschatte concentratie-

factoren van U, Th, Ra, Pb en Po voor vissen, mosselen en garnalen 

(zie Bijlage 6). Voor de concentratie van een bepaald radionuclide in 

het zeewater is de totaalconcentratie in de water fase genomen, deze 

omvat zowel het opgeloste als het onopgeloste deel van dat radionu

clide dat veelal geadsorbeerd is aan het zwevend slib. Het lijkt 

aanneraelijk dat de concentratiefactor van de geadsorbeerde radionu-

cliden lager is. Dit speelt vooral een rol bij de thorium-isotopen 

die voor 98% aan het slib geadsorbeerd zijn (zie tabel 2 (3.2.2.1)). 

Een lagere waarde voor de concentratiefactor van het thorium in de 

Noordzee-waterfase is dus te overwegen. 

Dit heeft echter geen invloed op de uitkomst van de stralingsbelas-

tingsberekening, daar het aandeel van de thorium-isotopen in de 

stralingsbelasting slechts IX is (zie tabellen 3, 4 en 5 in sectie 

3.3). 
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Van het Po-210 is het aandeel in de stralingsbelasting 90Z. Hiervan is 

echter slechts 9Z aan het slib geadsorbeerd, en er zijn geen directe 

aanwijzingen welke een lagere waarde voor de concentratiefactor recht-

vaardigen. De conclusie is dat over deze parameter weinig bekend is en 

dat geen gefundeerde wijzigingen in de gekozen waarde ervan mogelijk 

zijn zonder verder onderzoek. 

CoM^^t^e_van_zeevoedsel^ afkonistig_ uit^ djoojr_f£sjfog_ij>s 

bjejim̂ l£edje_de_lejj_yan_de_ Noordzee 

Deze parameter wordt door Van VT =rs toegelicht bij de door hem 

gedane schattingen, zie Bijlage 6. In 3.3 blijkt dat de maximale 

individuele stralingsbelasting afhankelijk is van de maximum geconsu-

meerde hoeveelheid mosselen van een persoon en van de herkomst van 

deze mosselen. 

De collectieve stralingsbelasting wordt bepaald door de totale 

hoeveelheid gecoiu umeerd zeevoedsel en de herkomst van dit zeevoed-

sel. Veranderingen in de voor deze parameter gekozen waarden zullen 

evenredige verånderingen in de stralingsbelasting veroorzaken. 

7.4 Landopslag van afvalgips 

In onderstaande tabel 1 (7.4) is een overzicht gegeven van de te 

analyseren parameters, en de hiervoor gekozen waarden gebruikt bij de 

berekeningen. 

^adjo^exh£l£t^ejuijt_l£nd_o£ge_8^agjeri £os_fogij>s_ 

Bij de gekozen waarde voor de exhalatie van fosfogips, 

0,8 Bq Rn-ZZZ.nT^.g-l^ i8 uitgegaan van droog vochtig onafgedekt 

fosfogips. In Nederland wordt fosfogips geloosd als slurrie. Gedurende 

de periode waarin de deponie gevuld wordt is het gips merendeels 

bedekt met een laag water. 
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Afhankelijk van de dikte van de waterlaag verraindert de exhalatie, 

bijvoorbeeld bij een waterlaag van 5 cm roet 90Z (a UNSCEAR-82). Nadat 

bepaalde gedeeltes in de deponie geheel volgestort zijn zullen deze 

binnen 2 å 3 j#.*v geheel met grond afgedekt worden. 

Hi.erna zal de radonexhalatie eveneens afnemen, bijvoorbeeld bij een 

laag van 2 m grond met 90Z (a UNSCEAR-82). 

De gekozen waarde voor de radonexhalatie is dus raaximaal, in werke-

lijkheid zal deze waarschijnlijk een factor 2 å 10 lager liggen. 

Opbouw_ejii £*%ptte_ vat^ ^e_f£ŝ QgjL£sdjej>oni.e_ 

Deze parameter bepaalt de radonexhalatie en de meeste aspecten 

ervan zijn hierboven bij de voorgaande parameter besproken. Het totale 

oppervlak en de hoogte van de stort zijn daarbij niet beschouwd, maar 

deze zijn reeds aan de orde gekomen in 4.3. Voor de berekening van de 

stralingsbelasting is een onafgedekt oppervlak van 100 ha gekozen. 

Dit is raaximaal en ook in dit opzicht is dus de berekende strålings-

belast ing maximaal. 

Aanta_l_per£onen_,_verdeHng over_ g_eb_ied__rond ^6 deponie^ en 

verb̂ iĵ f̂ duur̂  

Het uit de stort ontsnappende radon verspreidt zich in de 

omgeving rond de deponie, waar dan verhoogde radonconcentraties 

optreden. De collectieve stralingsbelasting walke hierdoor veroorzaakt 

wordt is afhankelijk van het aantal inwonenden of tijdelijk verblij-

venden in de omgeving van de stort. Bij de stralingsbelastingsbere-

kening is uitgegaan van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in 

Nederland, welke homogeen over het gebied is verdeeld. Voor deze 

parameter kan zowel een hogere als een lagere waarde gekozen worden. 

De collectieve stralingsbelasting zal meer of minder dan rechteven-

redig veranderen afhankelijk van de gekozen verspreiding en verblijfs-

duur van de personen in het gebied nabij de opslag. 
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Tabel 1 (7.A). Parameters bij landopslag van afvalgips. 

Sectie 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

Parameter 

Radonexhalatie uit 

op land opgeslagen 

fosfogips 

Opbouw en grootte 

van de fosfogips-

deponie 

Aantal personen, 

verdeling over 

gebied rond deponie, 

en verblijfsduur 

Verspreidinp van 

Rn-222 over gebied 

rond deponie en de 

hieruit resulterende 

stralingsbelasting 

Belangrijke invloed op 

Rn-222 activiteitsconc. 

in ingeademde lucht 

Hoeveelheid geéxhaleerd 

Rn-222 

Hoeveelheid ingeademd 

Rn-222 

Hoeveelheid ingeademd 

Rn-222 

Invloed op 

strålings-

belast ing Waarde gekozen voor berekeningen. 

0,8 Bq Rn-222 per seconde per nfi 

fosfogips. 

Onafgedekt, droog fosfogips met een 

oppervlak van 100 ha. 

Meest nabije bewoning op 500 m van deponie. 

Binnen een straal van 12 km rond deponie 

wonen homogeen verspreid 160.000 personen. 

Afgeleid uit a UNSCEAR-82 p. 167 en p. 190 

waar "normalized values" voor strålings-

belast ing rond "U-raine tailing" gegeven 

worden. 
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^ers£rei^ing_vjan_Rn-227_ £VjBr_ge_b_ied_ £°jid—dejwnie^ £.'LJ
1i<!£.uit 

De keuze van deze parameter is gebaseerd op geraiddelde waarden 

rond U-mine tailings, zoals toegelicht in 4.3. De stralingsbelasting 

wordt bepaald door het jaargetuiddelde van de verspreiding en de 

concentratie van radon-222, de variatie hiervan zal relatief gering 

zijn. Minder dan van verschiIlende andere parameters die de stralings

belasting beinvloeden, zoals bijvoorbeeld de radonexhalatie van de 

de^onie. 

7.5 Hergebruik van fosfogips in wegen 

Hergebruik van fosfogips in wegen leidt niet tot een noemenswaar-

dige verhoging van de stralingsbelasting, zie 5. Bij de beredenering 

hiervan zijn voor enkele parameters bepaalde waarden gekozen. Deze 

zijn toegelicht in 5. en in onderstaande tabel 1 (7.5), en behoeven 

verder geen toelichting. 

7.6 Gebruik van fosfogips in de landbouw 

Hergebruik van fosfogips in de Nederlandse landbouw zal alleen 

plaatsvinden na overstroming van gronden met zeewater. Dit is een vrij 

hypothethische situatie met weinig kans van optreden. In de onder

staande tabel 1 (7.6) is een overzicht gegeven van de bij de bereke-

ningen gekozen waarden voor de parameters. Deze behoeft na de tekst 

in 6. geen verdere toelichting. 
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Tabel 1 (7.5). Parameters bij hergebruik van fosfogips in wegen. 

Sectie 

5.0 

5.0 

Parameter 

Directe stråling uit 

fosfogips herge-

bxuikt in wegen 

Uitspoeling radio-

nucliden naar drink-

water 

Belangrijke invloed op 

Externe stråling ont-

vangen bij verblijf op 

wegen 

Activiteitsconcentra-

ties in drinkwater 

Invloed op 

stralings-

belasting Uaarde gekozen voor berekeningen. 

Strål ingsbelastingsverhoging verwaarLoos-

baar. Hergebruikt fosfogips afgedekt en 

korte verblijfsduur van mens te voet of in 

voertuig op wegen. 

Geen verhoging activiteitsconcentraties in 

drinkwater, uitgespoelde radionucLiden 

worden geadsorbeerd door de grond. 



Tabel 1 (7.6). Parameters bij gebruik van fosfogips in de landbouw. 

Sectie 

6.0 

6.0 

6.0 

Parameter 

Inundatie landbouw-

gronden met zeewater 

Hoeveelheid fosfo

gips toegediend per 

hectare 

Inwonersaantal van 

overstroomde 

gebieden 

Belangrijke invloed op 

Gebruik van fosfogips 

in de landbouw (in 

Nederland alleen na 

inundatie) 

Invloed op 

stralings-

belasting Waarde gekozen voor berekeningen. 

Inundatie vindt plaats. 

4 ton fosfogips per hectare. 

i 

0,5 miljoen mensen. o 
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7.7 Overzicht van aogelijke variaties in de berekende strålings 

belasting door parameter variaties 

Zoals in de inleiding 7.1 is gesteld, zijn de bij de berekening 

gebruikte waarden van de parameters gekozen na zorgvuldige orientatie 

en overveging. Toch zijn voor bepaalde parameters andere waarden te 

verdedigen, zoals blijkt uit de bespreking in de paragrafen na deze 

inleiding. Een overzicht van het effect van deze mogelijke andere 

vaarden op de berekende strålingsbelasting wordt gegeven in onder-

staande tabel 1 (7.7). 

Uit het overzicht in tabel 1 (7.7) en vorige paragrafen blijkt 

dat bij gebruik van andere parameterwaarden de berekende strålings

belasting als volgt kan veranderen: 

- de stralingsbelasting door consumptie van zeevoedsel kan een 

factor 4 lager of hoger worden; 

- de stralingsbelasting bij landopslag kan een factor 10 lager 

worden; 

- de stralingsbelasting bij hergebruik van fosfogips in wegen niet 

noemenswaard zal bl ijven; 

- de stralingsbelasting bij gebruik van fosfogips in de landbouw 

nihil zal zijn daar zolang er geen inundatie plaatsvindt er geen 

gips in de landbouw gebruikt wordt. 
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Tabel 1 (7.7) Mogelijke variaties in de berekende strålingsbelaating 

door parameter variaties. 

Strålingsbelasting via 

zeevoedsel 

Parameters 

hoeveelheid fosfogips 

hoeveelheid residu-fosfogips 

activiteitsconcentraties in 

het fosfogips 

lozingspunt 

Rijnwater, uit Nieuwe Waterweg, 

fractie in Noordzee 

verspreidingsgebied fosfogips 

transporttijden in Noordzee 

concentratiefactor zeewater 

vis, mosselen, garnalen 

consumptie van door fosfogips 

be'invloed zeevoedsel 

Stralingsbelasting via 

landopslag 

Parameters 

hoeveelheid fosfogips en 

activiteitsconcentraties 

residu-fosfogips 

radonexhalatie uit deponie 

aantal personen rond opslag, 

verspreiding en verblijfsduur 

verspreiding radon uit opslag 

Neest waarschijnlijke verandering van 

de berekende stralingsbelasting 

geen oor-

geen of 

gering verhoging 

0-50Z 

0-20Z 

ver1aging 

0-50Z 

0-50Z 

20-502 

0-60% 

50-90Z 

deel of 

prognose 

x 

x 
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Tabel 1 (7.7) Mogelijke varieties in de berekende strålingsbelasting 

door parameter variaties (vervolg). 

Stralingsbelasting door her-

gebruik van fosfogips in wegen 

Parameters 

alle parameters 

Stralingsbelasting door gebruik 

van fosfogips in de landbouw 

Parameters 

inundatie (vindt niet plaats) 

overige parameters 

Neest vaarschijnlijke verandering van 

de berekende stralingsbelasting 

geen oor-

geen of 

gering verhoging ver1aging 

100Z 

deel of 

prognose 
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8. Verificatie 

Verificatie van de in het onderhavige rapport berekende resul-

taten van de rsdio-ecologie en de stralingsbelasting van afvalgips-

lozingen in de Nieuwe Uaterweg is in principe raogelijk op twee manie

ren. 

Ten eerste door de berekende activiteitsconcentraties in milieu-

corapartimenten en in het zeevoedsel te vergelijken met met ingen. 

Dergelijke meetgegevens zijn uiterst schaars en beperken zich tot het 

water van de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. In 3.2.1 zijn de met ingen 

verraeld van het RIZA in de Nieuwe Waterweg nabij de fosfogipslozings-

punten. Hier werden verhoogde activiteitsniveaus genieten in het water 

en in het bodemslib. De enige verdere Noordzee-meetgegevens welke 

betrekking hebben op de berekeningen van dit rapport zijn van het RIVM 

uit juni 1979: 

- op locatie 53* 35' NB en 4° 20' OL, dat is 34 km uit de kust, ter 

hoogte van Egmond aan Zee, is de activiteitsconcentratie van Ra-226 

2,9 Bq.m"3; 

- op locatie 52* 58* NB en 4* 15' OL, dat is 38 km uit de kust, ter 

hoogte van de Zuidpunt van Texel, is de activiteitsconcentratie van 

Ra-226 1,0 Bq.m-3; 

- de gemiddelde Ra-226 activiteitsconcentratie in 10 monsters 

Noordzeewater, verzameld tussen Aberdeen (UK), Stavanger 

(Noorwegen) en Egmond aan Zee is 1,4 Bq.m-3. 

In 3.2.2.1 is in een 20 tot 40 km brede strook voor de kust van 

Noord-Holland de gemiddelde verhoging van de Ra-226 activiteitscon

centratie door het fosfogips geschat op 2,8 Bq.m'3. De meting 34 km 

uit de kust bij Egmond aan Zee duidt erop dat deze schatting redelijk 

is. In een memorandum bij de metingen werd deze hogere Ra-226 concen-

tratie ook toegeschreven aan de invloed van het Rijnwater (Dr-80). 

len tweede is verificatie raogelijk door vergelijking met elders 

verricht onderzoek, Gegevens hierover in de doorzochte literatuur 

beperken zich tot met ingen en berekeningen van de effecten van Ra-226 

uit fosfogips in rivierrao-.'.dingen of zee-armen. 
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Låner vindt uit metingen dat de fosfaatkunstmestfabriek bij Nordenham, 

welke afvalgipsslurrie en proceswater loost op de Weser, de Ra-226 

concentratie verhoogt in het rivierwater, het sediment en de zeevis in 

de monding bij Breraerhaven. De Ra-226 concentratieverhoging in vis kan 

tot een stralingsbelastingsverhoging leiden van 60u Sv.a-* bij 

consumptie van 72 kg vis per jaar (La-81). De locale concentratie-

verhogingen, door de fosfaatindustrie nabij Antwerpen, in de Schelde 

en Westerschelde is reeds ter sprake gekomen in 3.1. Deze veldmetingen 

bevestigen de aanname dat fosfogips geloosd op open water de 

strålingsbelasting van de mens verhoogt. Verder geven zij geen 

verificatie van de in het onderhavige rapport berekende waarden. 
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BIJLAGE 1 

JOB DESCRIPTION 

JOB TITLE : Radio-ecologische gevol
gen van hct storten van industrieel 
afvalgips 

* * 1 
of 5 

Project nr. 

4 .351 

CONTRACTOR 

RI VM 
Job nr. 

15.2.2 

Time estimate (weeks) : 

a = 

m ~ 7 maanden 
b = 

Cost estimate 

J^l^ ̂ oe 1 >tel ling 

De doelstelling van het project LB de »»paling van au radio-ecologische ge-
volgen van het storten van industrieel afvalgips. Met name zullen de daar-
uit voortvloeiende radioactieve verontreinigingen van de bodem en oppervlak-
tevater en de strålingsbelasting die de mens, in het bijzonder via de voed-
selketen, hiervan ondervindt. 

Het onderzoek zal verricht worden via zogenaamde case-studies. Er zullen een 
aantal scenario's vorden opgesteld vaarvan de gevolgen van de besmetting 
zullen vorden terekend. D» te ontwikkeien scenario's verschillen onderling 
in de resultatet! voor de te berekenen stralingsbelastingen en vel van "meest 
vaarschijnlijke" ofvel normale besmetting tot een zo "ongunstig mogelijk" 
gekozen situatie. 

De werkvijze zal voornamelijk gebaseerd vorden op retrospectief literatuur-
onderzoek. 
Het onderzoek bestaat u i t de volgende onderdelen: 
- inventarisatie; 
- gevolgen opslag van het gips; 
- verspreiding via bodem- en oppervlaktevater; 
- opname radionucliden door gevassen; 
- stralingsbelasting via voedselketen (gevassen); 
- concentratie radioactiviteit in oppervlaktevater voor de Nederlandse 
kust; 

- concentratie radioactiviteit in vis; 
- stralingsbelasting via voedselketen (vis); 
- radioactieve besmetting van drinkvater. 

Nagegaan zal vorden vat voor hoeveelheden en soorten gips in Nederland als 
industrieel afval beschikbaar komen. Hierbij zal vooral gebruik gemaakt vor
den van de gegevens die de groep fosforzuurgips verzamelde. Dit betreft ro-
vel de hoeveelheden als de radioactiviteitsgehalten in gips. Wanneer deze 
gegevens ontoereikend zijn, zal met de groep fosforzuurgips overleg gepleegd 
vorden hoe in een later stadium van het onderzoek verder gehandeld tnoet 
worden. 
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1nt212i_Gevolgen_0£slag_van_het_gi£S 

Nagegaan zal vorden hoe gips dat op terreinen opgeslagen vorde, door regen-
vater uitgeloogd of opgelost vordt. Hierbij zal rekening vorden gehouden 
met verschiIlende manieren van opslaan en met verschillende pH's in regen. 
Voor de uitloogdata zal in eerste instantie uitsluitend uitgegaan vorden 
van in de vakliteratuur vermelde gegevens. 

2i2i3i_Vers£reiding_via_bodemvater_en_02£ervlaktevater 

In aansluiting zal nagegaan vorden vat voor concentraties van radionucliden 
in het oppervlaktevater en bodemvater kunnen voorkomen als pevolg van het 
uitlogen. Het aantal scenario's zal echter beperkt ghouden vorden. Meer 
aandacht zal hier gegeven vorden aan de directe lozing van industrieel afval
gips in oppervlaktevater. Er zal uitsluitend rekening gehouden vorden met 
lozingen in naar zee stromend vater. Mengingspatronen zullen met Rijksvater-
staat besproken vorden. 

2i2^i_0£name_radionucliden_door_gevassen 

Nagegaan zal vorden hoe de in bodem- en oppervlaktevater voorkomende nucli-
den via grondvater of via beregening gevassen kunnen besmetten. Tevens zal 
besmetting van landbouvgrond via buiten hun oevers tredende rivieren beke-
ken vorden. 

2i2i5i_Berekening_stralingsbelasting 

De in 1.2.4. berekende besmetting zal omgezet vorden tot een stralingsbe-
lasting voor geselecteerde groepen van de bevolking. 

zal worden nagesaan vat het gevolg is van de lozing op 
het ophjrvlaktevater in naar zee stromend vater voor de concentraties van 
radioactiviteit in het vater aan de Nederlandse kust. 

1 L2L1_^...Concen t r a t ie jr ad ioac t ivi te i t _in_vis _en_schaa Id ieren 

Het ECN zal tevens als subcontractant nagaan vat voor concentraties van 
radionucliden er in vis vervacht kunnen vorden als gevolg van de besmettingen 
van oppervlaktevater in Nederland en aan de Nederlandse kust. 

li2i§i_§IESliSB52£lS2Éi08 

Aansluitend op het laatste punt zal xVM e«»n schattxng maken van de te vrr-
vachten stralingsbelasting bij de mens via de besmetting van vis en 
schaal^ieren. 

2i2i9i_Drinkvater 

Er zal nagegaan vorden of besmetting van de mens middels afvk gips via 
drinkvater mogelijk is (o.a. via aiepbodemvater en infiltratie van rivi rivier-
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Page 3 
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Project 

nr. 

4 .351 

Job nr. 

15 .2 .2 

vater in waterleiding duinen). Er zullen echter geen case studies gemaakt 
vorden. 

1.3._Tijdsolanning 

Het project start op 1 juni 1984 en zal afgerond zijn in december 1984. Deze 
planning is haalbaar als gevolg van de reeds door de medeverkers verkregen 
kennis over dit onderverp gedurende hun verkzaamheden bij het I TAL. 

2. DOCUMENTEN 

1981 Frissel, M.J. en Pennders, R. 
Models for the migration of 90Sr, l37Cs, 239» 2A0Pu and 241Am in the 
top layer of soils. Proc. Int. Symp. on Migration in the terrestrial 
environment of long-lived radionuclides from the nuclear fuel cycle. 
1AEA-SM-257/4P. 
Kronville, USA 

1981 Frissel, M.J., Dorp, F. van, Poelstra, P. 
Use of residence time models in ecological studies of transuranics. 
Proc. IAEA-CEA meeting Techniques for identifying transuranic speciali
sation in aquatic environments, IAEA, Vienna, p. 263-372. 

1984 Koster H.W., Leenhouts H.P. en Frissel M.J. 
Radioactiviteit van vliegas in het milieu en de daaruit voortvloeiende 
stralingsbelasting, ITAL, Wageningen, 99p. 

3. EISEN 

311 î_Externe_eisen 

Het onderzoek is van belang voor beleidsvoorbereidende overheidsinstanties 
en voor de industrie. De opslag van industrieel afvalgips is momenteel een 
milieuhygiénisch probleem vaarvoor oplossingen gevonden moeten vorden. Dit 
onderzoek moet daarom normonderbouvend zijn in die zin dat aangegeven moet 
vorden velke parameters in eventuele normen dienen te vorden opgenomen. Er 
is ook een direct industrieel belang mee gemoeid, in die zin dat het ook 
voor de industrie duidelijk moet zijn velke eisen gelden voor het storten of 
het opslaan van afvalgips. 
Er is een zijdelings belang met het Nationaal Onderzoekprogramma Kolen, raam-
programma Kolenreatstoffen. Er zullen ook aan het storten of opslaan van rook-
gasontzvavelingsgips (rogips) eigen gesteld gaan vorden. De omvang en soort 
van de verontreinigingen in het rogips zijn overi gens van mindere aard dan die 
van het irdustriele afvalgips. 

Het project zal inzicht geven in de extra belasting en de variatie in de 
extra belasting van de Nederlandse bevolking, gemeten in pCi per pej soon per 
jaar. verdeeld naar: 
J -84-
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- persoonskentnerken; 
- voedselgewoonte. 

De belangrijkste parametervariaties vorden opgenomen in de door te rekenen 
case studie« (scenario's). In ieder geval zullen hierin opgenomen vorden: 
- omvang en aard van het beschikbaar komen van industrieel afvalgips in de 
tijd; 

- verschillende manieren om afvalgips op te slaan, in relatie met contactmo-
gelijkheden met hemel-, bodem- en grondvateir; 

- verschillende manieren vaarop afvalgips gestort kan vorden. 

Voor de verschillende onderdelen zijn tal van parameters te noemen. Volstaan 
vordt met het noemen van: 
- soorten afvalgips; 
- pH van regen; 
- grondsoorten; 
- afdekmethoden; 
- soorten voedselgewassen. 

Met name zal voor de meest ongunstige situatie een parametergevoeligheits-
analsyse vorden uitgevoerd om een indruk te krijgen van de betror, taarheid 
van de scenario's (case studies). 

3i3i_Begerkingen 

Via het retrospectief literatuuronderzoek en gesprekken met derden z.' verber 
inzicht verkregen vorden in de vooraaamste beperkingen. Afhankelijk van het 
beschikbaar zijn van experimented gegevens zal vorden bepaald of via experi-
menten inzicht kan vorden verkregen in het uitlogen van het afvalgips. Ook 
zullen de gegevens van de groep fosforzuurgips in voldoende mate de radioac-
tiviteitsgehalten beschrijven. Uiteraard vordt gerekend op de bereidheid van 
de producenten van afvalgips mee te verken aan het onderzoek. 

4. VERIFICATIE 

De studieresultaten zullen besproken vorden met de industrie en onderzoekin-
stellingen (o.a. ECN). 
Verder zal er door middel van nublicatie in de vakpers een zo groot oogelijke 
bekendheid aan de resultaten vorden gegeven. 

5. INFORMATIE 

Elke drie ma.nden zal over de voortgang van de verkzaamheden in 20-voud 
aan BEOP gerapporteerd vorden. Regelmatig zullen in 20-voud onderzoeksresul-
taten aan BEOP ter beschikk.ng vorden gesteld. 
BEOP ontvangt het eindverslag in 25-voud. 

-85-



- 85 -

BIJLAGE 2 

Activiteitsconcentraties in fosfaaterts en fosfogips 

Tabel 1 (bijl.2). Activiteitsconcentraties in fosfaat

erts (bron UNSCEAR-82, p.129) 

Production of phosphate rock in 1977 
and reported act iv i ty concentrations of naturaT~radionuclides 

WORLD 

China a/ 
Chri stmas~Is lands 
Israel 
Jordan 
Morocco (1) 

(2) 
(3) 

Nauru 
Senegal b/ 
Togo 
Tunisia 
USSR 

Kola, apatite (1) 
(2) 
13) 

Kola, phosphorite 
United States 

Central Florida (1) 
Central Florida (2) 
North Florida, pebbl 
Florida, land pebble 

and soft phosphate 
Florida 
Arkansas 
Idaho 
Montana 
North Carolina 
Oklahoma 
South Carolina 

Production 
rock 

(109 kg) 

125.7 

4.1 
1.3 
1.2 
1.8 

17.6 

1.1 
1.8 
2.9 
3.6 

24.2 

47.3 

(pebble) 
e 

Tennessee, brown rock. 
blue rock, white rock. 
phosphatic limestone 

Utah 
Wyoming 

Viet Nam 1.5 

of marketable 
in 1977 

Percentage 
of the world 
production 

100 
3.3 
1.0 

Activi 

2*>U 

150 
330 

1.0 1500-1700 
1.4 1300-1850 

14.0 

0.9 
1.4 
2.3 
2.9 
!9.3 

37.6 

1.2 

1700 
1500 
1700 
810 
1300 
1300 
590 

90 
70 
44 

1500 
1700 
800 

1900 
1300 
370 

1850 
1400 
960 
300 

4800 

160 
1600 
2300 

ty concentrations 
(Bq kg^ 

2 2 6Ra 

150 
300 

i 

1 
1700 
1500 
1570 
850 
1400 
1200 
52C 

40 
70 
30 
390 

1600 
2100 
1000 

2000 
1270 
410 
1800 
1500 
670 
370 

4800 

ISO 
1850 
2300 

') 

2 3 2Th 

25 
7 

30 
30 
20 
7 
67 
110 
92 

91 
92 
78 
26 

16 

59 
30 
52 
30 
25 
40 
30 
78 

20 
30 
10 

40K 

200 
10 

< 100 

170 

44 
230 

48 

Ref 

';i5] 
rus; 
'03< 
'D3] 
fH5] 
'C2) 
'P61 
'H5J 
'us; 
fC2 
'MS] 

'C21 
';i5 
rP6 
fG6J 
rH4J 
'R4J 
'R4) 

'M51. 
rP6 
'M5J 
fM5) 
'M5] 
'M5 
'M5 
i«5] 

'H5j 
rM5] 
'115' 
'M5i 

a/ Samples from China, India, and South-East Asia. 
67 Samples from Senegal and other African countries. 
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Tabel 2 ( b i j 1 . 2 ) . Ac t iv i t e i t sconcen t ra t i es in fos faa te r t s 

(bron UNSCEAR-77, p . 89) 

Origin and typt of rock 

Algeria 
Australia 
Brazil, apatite 
Brazil (Olinda) 
Christmas Island 
Curasao 
Chile and Ecuador islands 
Egypt 
Guatemala and Mexico 
India, China and south-east Asia 
Jordan and Turkey 
Makatea 
Morocco 
Nauru 
Ocean Island 
Peru 
Poland and USSR, phosphorite 
Senegal and other African countries 
Seychelles, guano 
Spain and other western European countries 
Tunisia 
USSR, apatite 
United States 

Arkansas 
Florida, land pebble and soft phosphate 
Idaho 
Montana 
North Carolina 
Oklahoma 
South Carolina 
Tennessee, brown rock, blue rock, white 

rock and phosphatic limestone 
Utah 
Wyoming 

Venezuela 
West Indies 

Numbtr 
of 
mmpltt 

12 
6 
6 
4 
5 
9 
9 
6 
5 
5 
6 
3 
5 
4 
5 

14 
5 
6 
4 
5 
6 
5 

13 
48 

5 
10 
3 
5 

11 

38 
9 
4 
4 

12 

A<mnf mctMty conc*ttn*tion 

(pat1) 
mRa 

31 
11 

1 
96 

9 
5 
1 

37 
12 
4 

25 
32 
46 
23 
32 
30 
15 
37 
4 
a 

14 
2 

11 
54 
49 
41 
18 
10 

130 

4 
50 
62 
27 
3 

*-u 

35 
10 

3 
91 
9 
5 
1 

41 
9 
4 

16 
34 
47 
22 
33 
45 
17 
36 

7 
2 

16 
2 

10 
52 
50 
38 
26 

8 
130 

4 
43 
61 
24 

3 

m 7 » 

1.5 
0.5 
3.8 
4.4 
0.2 
0.1 
0.7 
0.7 
0.4 
0.7 

a 
0.5 
0.9 
0.2 
0.4 
1.0 
0.8 
1.8 
0.2 
0.4 
2.5 
2.5 

1.4 
1.6 
0.9 
0.7 
1.0 
0.8 
2.1 

0.5 
0.8 
1.3 
1.3 
1.5 
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Tabel 3 ( b i j l . 2 ) . (bron UNSCEAR-82, p . 130") 

Estimated distribution of the act ivi ty (TBq) present 
in 

produced 

Material 

Marketable ore used for 
f e r t i l i z e r production 

Normal superphosphate 
Concentrated superphosphate 
Ammonium phosphates a/ 
Phosphoric acid 
Other f e r t i l i z e r production 
Gypsum 

the phosphate f e r t i l 
in the United States 

Ma« 

(109 kg) 

25.6 
3.1 
3.4 
5.3 

10.0 
2.0 

25.2 

;s 

(109 kg 

W 

8.0 
0.6 
1.6 
2.4 
3.1 
0.3 

izers 
during 1974 

Activity (TBq) 

226Ra 

40 
2.4 
2.6 
1.1 
0.37 

3! 

2 3 ^ 

39 
2.3 
7.0 

13 
9.4 

5.7 

230Th 

40 
2.1 
5.9 

13 
10 

12 

232Th 

0.4 
0.07 
0.04 
0.07 
! . l 

0.3 

a/ Does not include phosphoric acid used to produce dianmonium phosphates 
and concentrated superphosphates. 

Tabel 4 ( b i j l . 2 ) . Ac t iv i t e i t sconcen t ra t i es in fosfo-

gipsmonsters (bron UNSCEAR-82, p.134) 

Type of 
building material 

Phosphogypsum from 
phosphorite 

Phosphogypsum 
Phosphogypsum 

Country 
b/ 

FRG 

UK 
USA 

No. of 
samples 

39 

6 

Average a c t i v i t y concentrat ion 

(Bq kg'1) 

40 , 

110 

70 

226Ra 

600 

800 
1500 

232Th 

<5 

20 
7 

Tabel 5 ( b i j l . 2 ) . (bron UNSCEAR-77, p . 92) 

ACTIVITY CONCENTRATION OF NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES 
IN PHOSPHOGYPSUM 

Origin of ttmplt 

Gemuuiy, Fed. Rep. of 
Apatite 
Phosphorite 
Unknown origin 

United Kingdom 
United States 

Number 
of 
tamplei 

2 
39 

7 
6 

-

"K 

<1 
3 
2 
2 

-

Activity concentration IpCig' 

***u 

-

3.5 
5.5 

"*Ra 

1.5 
16 
<0.5 
21 
40 

') 
mTh 

<0.5 
<0.4 
<0.7 

0.5 
0.2 

Rtf. 
trenet 

327 
327 
327 
265 
105 
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Tabel 6 (bijl. 2). (Bron A.May and J.W.Sweeney, 1982) 

Uranium, thorium, and radium analyses of sized 
as-received samples of phosphogypsum 

(Picocurles per gram) 

Core number and size 
of sample 

:Th 'Ra Core number and size 
of sample 

2Th 'Ra 

Core Al: 
Coarse1* 
Medium5 

Fine6 

Average7. 
Core A2: 
Coarse 
Medium 
Fine 

Average.. 
Core A3: 
Coarse 
Medium...... 
Fine 

Average.. 
Core Bl: 
Coarse 
Medium 
Fine 

Average.. 

NA 
NA 
3.8 
NA 

NA 
NA 
NA 
NA 

3.7 
NA 
NA 
NA 

3.9 
11.6 
3.9 
8.5 

23 
21 
27 
24 

19 
22 
30 
23 

23 
15 
24 
20 

20 
26 
26 
25 

Core B2: 
Coarse 
Medium 
Fine 

Average. 
Core C2: 
Coarse 
Medium 
Fine 

Average. 
Core G: 
Coarse 
Medium 
Fine 

Average. 

9.5 
6.0 
6.0 
7.5 

5.4 
20.7 
9.5 
14.2 

4.7 
2.5 
2.5 
3.0 

3.9 
3.9 
NA 
NA 

27.0 
7.7 
NA 
NA 

14.7 
25.8 
7.4 
17.8 

15 
21 
22 
18 

21 
16 
30 
19 

8.9 
6.7 
10.5 
8.3 

NA Not available. 
^alyses by ASTM D2907-70T fluorometric method. 
2Analyses by ASTM D2333-68 colorimetric method. 
3Analyses by radon emanation method. 
"Plus 0.250 mm. 
5Minus 0.250 plus 0.045 mm. 
6Mlnus 0.045 mm. 
7Averages are weighted based on amount in each fraction, in percent, and the amount 

of the elements in each sample, in picocuries per gram. 

Tabel 7 (bijl.2). (Bron A.May and J.W.Sweeney, 1982) 

Radiological isotoplc analyses of as-received 
core samples of phosphogypsum 

(Picocurles per gram) 

Isotope 

Uranlum-234 
Uranlum-235 

Thorium-230 

Core 
Al 

16.10 
2.14 
.17 

2.13 
.61 
.03 

3.30 
.13 

A2 
13.50 
1.47 
.13 

1.61 
.47 
.03 

1.95 
.07 

A3 
13.30 
2.44 
.15 

2.41 
.59 
.06 

3.91 
.11 
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(vervolg Bijlage 2) 

Berekening van activiteitsconcentraties in fosfogips van Th-234t U-234, 

Pb-210, Po-210, Ra-228 en Th-228 

Van de activiteitsconcentraties Th-234, U-234, Pb-210, Po-210, Ra-228 

en Th-228 zijn geen of zeer weinig gegevens gevonden in de bestudeerde li-

teratuur. Wel is bekend dat deze dochternucliden in het fosfaaterts in 

evenwicht zijn met hun moedernuclide U-238 of Th-232 (Hurst and Arnold, 

1982). 

De activiteitsconcentratie van Th-234, U-234 en Th.238 in het fosfo

gips zal gelijk zijn aan die van hun moeder- of zusterisotoop, respectieve-

lijk Th-230, U-238 en Th-232, waarvan de activiteitsconcentraties bekend 

zijn. 

De activiteitsconcentratie van Ra-238 in het fosfogips is berekend, 

ervan uitgaande dat eenzelfde fractie van het Ra-228 uit het erts naar 

het gips gaat als van het isotoop Ra-226. 

Uit de in de literatuur vermelde Pb-gehaltes in fosfaaterts, fosfaat-

meststoffen en fosfogips blijkt dat ongeveer 1/3 van het in het erts aan-

wezige Pb in het fosfogips terecht komg (May and Sweeney, 1982; Sabbion 

and Bignoli, 1980). Er verder van uitgaande dat de activiteitsconcentratie 

van U-238 in het erts 1370 Bq-kg is, en dat bij ontsluiting van 4 ton 

fosfaaterts 5 ton fosfogips ontstaat, is de activiteitsconcentratie van 

Pb-210 in het fosfogips: 

-j x 1370 x j = 335 Bq.kg"1 

Hurst vindt een Po-210 activiteitsconcentratie in fosfogips van 

1850 Bq-kg . Uit zijn onderzoekingrn concludeert hij, dat 99% van het 

Po-210 uit het erts in het fosfogips terecht kotnt (Hurst and Arnold, 1982). 

Van dit laatste uitgaande met de gegevens hierboven genoemd bij Pb-210 is 

e activiteitsconcentratie van Po-210 in fosfogips: 

0,99 x 1370 x ̂  " 1100 Bq.kg"1 
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BIJLAGE 3 

Noordzec: stromings- en sedimentatiepatronen, verspreiding van het Rijnwater 

(bron Werkgroep Ecologie, Waterkwaliteitsplan Noordzee, 1984) 

Figuur 1. Stromingspatronen Noordzee 
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Figuur 2. Procentuele herkomst van het Noordzeewarer 
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Figuut 3 . Berekende zoe twater frac t i e s in de Noordzee 

r^r\. 

A. Zuidelijke Noord2ee (wintersituatie) 

B. Zuidelijke Noordzee (zomersituatie) 
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Figitur 4 . Procentuele opboiiw r i v i e r w a t e r f r a k t i e in de Noordzee 52° en 53° NB 

t t l 

A. Procentuele opbouw 

rivierwaterfraktie 

op 52° NB 

(winters!tuat ie) 

2 
r 

B. Procentuele opbouw 

rivierwaterfraktie 

op 52° NB 

(zomcrsituati2) 

Raringvlict • 
NK. Kccrwg 

ti 
• t ; « * ' . ( • 

C. Procentuele opbouw 

rivierwaterfraktie 

op 53" NB 

(wintersituatie) 

i ,j N. Ir.f«-s« r: ;-tre 

" 2M lit iii i''i 

:*-

t- '-.tf.t ••" 

D. Procentuele opbouw 

rivierwaterfrakt ie 

op 53° NB 

(zomersifuatie) 

» et »• 7i m its is« ft ttt in n* sn 



- 94 -

Figuur 5. Procentuele opbouw rivierwaterfraktie in de Noordzee 54° en 55° NB 
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Figuur 7. Tentatief resultaat van de zwevend stof massabaIans, weergegeven 

in de vorm van sediraentatie- of erosiegebieden (nui/jaar) voor de 

Z.O. Noordzeekuststrook. 
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BIJLAGE 4 

Berekening van activiteitsconcentraties, na verval of aangroei, van 

dochter-radionucliden uit fosfogips verspreid in de Noordzee. 

Bij het fosforzuurproduktieproces vorden de radionucliden uit het fos-

faaterts niet op dezelfde wijze over het fosforzuur en het fosfogips ver-

deeld. Het radioactieve evenwicht tussen moeder-radionuclide en dochters 

vordt hierdoor verbroken. Bijvoorbeeld fosfogips bevat per kg 350 Bq 

Pb-210 (T. = 21 a) en 1.100 Bq Po-210 (T. = 138,4 d). Er is dus een "over-

concentratie" van 1.100 - 350 = 750 Bq Po-210 per kg fosfogips; dit zal in 

enige halfwaardetijden vrijwel geheel vervallen, waarna de dochter Po-210 

weer in evenwicht is met Pb-210. 

Tijdens het transport van de radionucliden uit het afvalgips in de 

Noordzee zal dil verval ook optreden. 

Afgezien van de verdunning door het Noordzeewater zal de concentratie in 

een bepaald gedeelte van de Noordzee van een "kortlevend" radionuclide met 

een overconcentratie, zoals Po-210, bestaan uit twee componenten: de even-

wichtsconcentratie met het raoedernuclide plus het niet-vervallen deel van de 

overconcentratie. Bij het verval van de overconcentratie tijdens het water-

transport in de Noordzee is uitgegaan van de volgende transporttijden: 

monding Nieuwe Waterweg t = 0, Den Helder t -75 dagen, Duitse grens tussen 

Rottum en Borkum t = 100 dagen, Noordgrens Duitse Bocht t - 300 dagen. 

De schatting van de gemiddelde overconcentratie van een radionuclide 

in één van deze trajectengeschiedt via de volgende stappen: 

1) C = activiteitsconcentratie van een radionuclide in het beschouwde traject 

zonder correctie voor verval. C wordt berekend uit de gemiddelde con

centratie van het Rijnwater in het betreffende traject en het daarin 

opgeloste fosfogips. 

2) 0 = overconcentratie in het traject zondn.r correctie voor verval. 

o dochter moeder 

3) 0. • overconcentratie aan het beginpunt van het traject gecorrigeerd 
o 

voor het verval. 

0, • 0 .e b met X • vervalsconstante, t. = transporttijd van de monding 

van de Nieuwe Waterweg tot het beginpunt van het traject. 
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4) O = gemiddelde overconcentratie in het beschouwde traject. 
gem 

0 = 0. x —- x T O ~ e C) met tt = transporttijd over het beschouwde gem b tt A L 

traject. 

Als eerste voorbeeld zal de concentratie van Po-210 in de Waddenzee 

berekend worden. De Waddenzee bevat gemiddeld 4% Rijnwater dus 

0,04 x 42,5 = 1,7 g fosfogips per m3 water. De activiteitsconcentratie 
-3 . . . 

van het moedernuclide Pb-210 is 1,7 x 0,35 = 0,60 Bq.m . De activiteits
concentratie van de dochter Po-210 zonder correctie voor verval is 
1,7 x 1,1 = 1,87 Bq.m"3. 

De volgende stappen in de berekening zijn: 

°o " CPo-210 " CPb-210 ='.28 Bq.m"3 

0, = 1,29 Bq.m"3 x e~5E~3 x 75 = 0,88 Bq.m"3 

D 

0 = 0,88 Bq.m"3 X T | T X r x (1 - e~
5E~3 X 25) = 0,83 Bq.m"3 

gem 25d 5£_3 d-1 

De gemiddelde concentratie van Po-210 in de Waddenzee is dus 0,60 + 0,83 = 
-3 

1,43 Bq.m 

Als tweede voorbeeld zal de schatting van de activiteitsconcentratie 

van Th-234 (T, = 24,1 d) in het zeewater in de Hollandse kuststrook tussen 

Hoek van Holland en Den Helder beschouwd worden. 

TI 234 is aanwezig in overconcentratie zowel ten opzichte van het moeder-
9 

nuclide U-238 (T, = 4,5 x 10 a) als ten opzichte van de eerste langlevende 
1 S 

dochter van Th-234 het U-234 (T. = 2,5 x 10 a) . De activiteitsconcentraties 

van deze radionucliden in het fosfogips zijn respectievelijk 220, 500 en 

220 Bq.kg . In de beschouwde Hollandse kuststrook bevat het zeewater gemid-

3 
deld 6% Rijnwater, dus 0,06 x 42,5 = 2,55 g fosfogips per m water. De ac
tiviteitsconcentratie van het moedernuclide U-238 is dan 
2,55 x 0,22 = 0,56 Bq.m"3. 
De activiteitsconcentratie van de dochter Th-234 zonder correctie voor verval 

-3 
is 2,55 x 0,5 = 1,27 Bq.m . De volgende stappen in de berekening zijn: 

°o = CTh-234 " S-238 = 1'27 " °'56 = °'71 Bq'm"3' 
0, =» 0 = 0,71 Bq.m , daar t. = 0 bij Hoek van Holland 
b o b 

0 = 0,71 Bq.m"3 x ̂ r x r x (1 - e"2'876E"2 X ?5) = 0,29 Bq. 
8em 75d 2,876 E-2 d_1 

De gemiddelde concentratie van Th-234 in het beschouwde traject is dus 

0,56 + 0,29 = 0,85 Bq.m"3. 
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De concentratie van U-234 in het beschouwde traject is gelijk aan de even-

wichtsconcentratie met U-238 en Th-234 (0,56 Bq.m ) veraeerderd met de aan-

groei uit de overconcentratie van Th-234. Uit de bovenvermelde berekeningen 
-3 

volgt dat van de Th-234 overconcentratie 1,27 - 0,85 = 0,42 Bq.m vervallen 

is tot U-234. 
T. van Th-234 Q Q? _3 

Dit komt overeen met 0,42 x •— .._,,, = 0,42 x * ?• = 1,1 E-5 Bq.m . 
i 2,5 x 10 

Dit is te vervaarlozen t.o.v. de evenwichtsconcentratie. De activiteitscon-
-3 

centratie van U-234 in het beschouwde traject is dus 0,56 Bq.m 

•100-
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BIJLAGE 5 

Berekening van de activiteisconcentratie in de zeebodem na sedimentatie 

van zwsvend slib met verhoogde activiteitsconcentratie. 

Voor de verhoging van de activiteitsconcentratie in de actieve laag, 

AC., werd door Koster de volgende algemene formule ontwikkeld: 

DA " (DA ~])t 

AC = — —- x AC . 
A nt zw.sl. 

A 

D = dikte actieve laag in cm 
A 

t - periode waarover sedimentatie van slib met verhoogde 

activiteit plaatsvindt, uitgedrukt in tijdseenheid 

benodigd voor afzetting van 1 cm sediment 

AC . - verhoging activiteitsconcentratie in zwevend slib (ten 
ZW • S X • 

opzichte van uitgangsconcentratie in slib waaruit bodem 

is opgebouwd) 
Berekening van AC. voor de volgende situatie: 

- sedimentatiesnelheid van 2 mm per jaar, dus de tijdseenheid van 5 jaar 

benodigd voor afzetting van 1 cm slib; 

- sedimentatie over een periode van 35 jaar, dus t = 35 jaar : 5 jaar = 

7 tijdseenheden (van 5 jaar); 

- D. * 5 cm 
A 

Gebruik makend van bovenstaande formule wordt: 

S7 _ (5 _ i) 7 

AC. = - ^ — = AC . = 0,79.AC . 
A ,7 zw.sl. zw.sl. 
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1. INLEIDING 

In het kader van het SAWOBA-prograaua wordt door het RIVM een analyse 

ultgevoerd van de radiologische consequenties van de losing van radio

nuclide?! uit afvalgips in oppervlaktewater. De veronderstelde lozings-

bron is in die analyse gelokaliseerd nabij de aonding van de Nieuve 

Waterweg en de lozingen vinden dus plaats in het estuariene en aarlene 

ailieu. Ten behoeve van de consequentie-analyse, die radionucllden van 

de eleænten uranium, thorium, radium, lood en polonium oavat, zljn in 

dit rapport gegevens bijeengebracht over de volgende onderverpen: 

1. Het voorkoaen van radionucllden van genoeade eleænten in water in 

het aarlene milieu* 

2. Het voorkoaen van die radionucllden in mariene organismen, aet naae 

die organismen die door de mens als voedsel vorden gebruikt; de 

concentratiefactoren die gebruikt kunnen vorden voor de berekening 

van de concentraties van de radionucllden in organismen uit de bere-

kende concentraties in het vater als gevolg van de lozingen. 

3. De te gebruiken vaarden voor de maximale lndividuele jaarlijkse 

consuapties van zeevoedsel voor de berekening van de maximale lndi

viduele inname van de radionucllden door de mens. 

4. De collectieve consuaptle van zeevoedsel door de Nederlandse bevol-

klng, verdeeld naar herkomst uit de verschlllende zeegebieden die in 

verband aet de lokatie van het lozingspunt van belang zljn. 

De aan de literatuur ontleende gegevens betreffende het voorkomen van 

de radionucllden in vater en in organismen zij.. saaengebracht in bijla-

ge 1 van dit rapport. Alle blbliografische gegevens betreffende de 

geraadpleegde literatuur over concentraties en concentratiefactoren 

zljn in bijlage 2 opgenomen. 
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2, RADIONUCLIDEN VAN TH, U, RA, PB en PO IN ZEEWATER 

2.1. Thorlum-isotopen 

2.1.1. Algemeen 

De belangrljkste thorluaisotopen zijn het thorlua-232 (een priaordlaal 

radionuclide) en de thorium-nudlden die in de vervalreeksen van zowel 

Th-232 (Th-228) als van uraniua-238 voorkoaen (Th-234 en Th-230). De 

gegevens vat betreft soort verval en halveringstijd zijn hieronder 

saaengevat. 

Nuclide 

Thorium-232 

Thorlua-228 

Thorlum-234 

Thoriua-230 

Dochter van 

-

Ac-228 

0-238 

U-234 

Halverings-

ti jd 

1,4 E 10 j 

1,9 j 

24,1 d 

8,0 E 4 j 

Verval-

wijze 

Alfa 

Alfa 

Beta 

Alfa 

Specifleke 

activiteit 

Bq/g 

4,05 E 3 

3,04 E 13 

8,58 E 14 

7,20 E 8 

Gegevens over het voorkonen van thorlum-isotopen in zeewater zijn 

schaars en hebben voornamelijk betrekking op het water van de open 

oceanen. De analytische netnoden, net name voor de bepaling van de 

lang-levende thoriuø-isotopen die in zeer lage concentratles voorkomen, 

zijn pas sinds het eind van de jaren zestig voldoende betrouwbaar. De 

toepassing van die methoden is vooral gericht geweest op de analyse van 

dlsequilibrla tussen thoriuarlsotopen en hun "aoeders" en de conclusies 

die daaruit getrokken kunnen vorden over de verblijftljd van thorium in 

zeewater. Die verblijftljd is in vergelijklng met uranium (ca 5 E 5 j) 

zeer kort en ligt in de orde van enkele tlentallen jaren. Verwijderlng 

uit de waterkoloø vindt plaats door sedlmentacle van thorium dat aan 

deeltjec is geadsorbeerd. Daardoor zijn de lang-levende thorlum-lsoto-

pen in ae oceanen niet hooogeen over de waterkolom verdeeld zoals dat 

met uranium wel het geval is. Mede door de sterke affiniteit van 
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thorlua voor gesuspendeerd aateriaal kunnen In kustvater de concentra-

Cies in ongefiltreerd vater veel hoger zijn dan in het water van de 

oceanen. Werkelijke æetgegevens ontbreken hierover vrijwel. 

2.1.2. Karakteriatleke concentraties 

Thoriua-2?9: Op grond van de gegevens van Nozakl et al. (1981), Moore 

(1981) en Li et al. (1980) ligt de concentratie van Th-228 

in ongefiltreerd oppervlaktevater van de open oceaan in de 

range van 8-170 uBq/1. Dit is in overeenstearning net de 

door Cherry en Shannon (1974) veraeide karakteristleke 

waarde van 61 uBq/1 op grond van oudere gegevens. In kust-

water zou volgens laatstgenoeade auteurs de concentratie 

een factor 5 hoger liggen. Hola et al. (1980) geven voor 

ongefiltreerd zeewater van de Zweedse kust, aet een hoog 

gehalte aan gesuspendeerd aateriaal, een concentratie van 

450 uBq/1. 

Thoriua-230: Mor.re (1981) geeft voor ongefiltreerd oppervlaktevater van 

de Stille Oceaan geaiddelde concentraties van respectieve-

lijk 0,5 uBq/1, 1,3 uBq/1 en 2,2 uBq/1. Voor vier andere 

stations geven Nozaki et al. vaarden tussen 0,7 en 

1,8 uBq/1. Dat is aanmerkelijk lager dan de "karakteris' 

tieke" waarde van 14 uBq/1 die door Cherry en Shannon 

(1974) op basis van oudere gegevenr vordt vermeld. In 

kustvater kan in ongefiltreerd vater de concentratie veel 

hoger zijn. Holm et al. (1980) geven 270 uBq/1 voor onge

filtreerd Zveeds kustvater. 

Thoriun-232; Kaufman (1969) toonde aan dat eerder gepubliceerde vaarden 

voor de concentratie in oceaanvater van 0,3-0,6 ug/l te 

hoog varen en geeft een concentratie van < 0,07 ug/1000 1 

(< 0,28 uBq/1). Holm et al. (1981) geven 70 uBq/1 als 

gerneten concentratie ongefiltreerd in Zveeds kustvater. 

Thoriua-234: Dit koat voor in ongeveer dezelfde concentratie als U-238. 

Volgens Matsumoto (1975) is de 23«*jh/238u activiteitsver-

houding gemlddeld 0,80. De concentratie van 23l*Th is dus 

gemiddeld ongeveer 30 mBq/1. Voor oppervlaktevater geeft 

de auteur concentraties tussen 17 en 33 mBq/1. Voor dieper 

vater liggen ze vat hoger. 
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2.2. Uranlum-isotopen 

2.2.1. Algemeen 

De belangrljkste uraniua-lsotopen zijn uranium-238 en uraniua-235 (pri-

aordiale radionudiden) e . B-234 dat via de kortlevende nucllden Th-234 

en Pa-234 ult U-238 ontstaat. De gegevens wat betreft soort verval en 

halveringstijd zijn hieronder saaengevat. 

* 
Nuclide 

0-238 

U-235 

U-234 

Dochter van 

-

-

Pa-234 

Halverings-

ti jd 

4,5 E 9 j 

7,0 E 8 j 

2,5 E 5 j 

Verval-

wijze 

Alfa 

Alfa 

Alfa 

Specifieke 

actlvitelt 

Bq/g 

1,25 E 4 

8,01 E 4 

1,94 E 8 

Het element uranium komt in zeewater voor in een concentratie van 

3,3 ug/l blj een saliniteit van 35 /oo. Uranium is een "conservatief" 

element dat vrijwel homogeen over de oceanen verdeeld is, in lagere 

concentraties voorkomt naaroate de saliniteit lager is (kustwater) en 

een zeer lange verblijftijd in de oceanen heeft (ca 5 E 5 j). 

2.2.2. Karakteristieke concentraties 

Uranium-234 en uranium-238 komen in een activlteitsverhouding van 1,14 

voor In zeewater. De U-238 concentratie is ongeveer 40 mBq/1 en de 

U-234 concentratie 47 mBq/1. De concentratie van U-235 is veel lager en 

kan op grond van een percentage van 0,72 in natuurlijk uranium gesteld 

vorden op ca 2 mBq/1. 

2.3. Radium-226 

2.3.1. Algemeen 

Radium-226 vertoont geen homogene verdeling in de open oceanen. De 
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verdeling vordt gekarakterisetrd door een toeneaende concentratie van 

bet oppervlak tot de bode«. De concentratie in rivleraondingen en kust

water varieert veel sterker. In rivleraondingen neeat de concentratie 

toe aet toeneaende saliniteit door deaorptie van Ra-226 dat aan rivier-

gedlaent gebonden was. Daardoor tijn de concentraties in kustwater ook 

boger dan in bet oppervlaktewater van de open oceaan. 

2.3.2. Karakteristieke concentraties 

De concentratie van Ra-226 in oppervlaktewater van de open oceanen is 

ongeveer 1,5 aBq/1. In water van rivleraondingen aet een saliniteit van 

aeer dan 5 /oo en in kustwater kunnen de concentraties een veelvoud 

hiervan bedragen. Voor gefiltreerd water uit de Wlniah Bay en Delaware 

Bay geven Elslnger en Moore (1984) concentraties tussen 1,3 en 

7,2 aBq/1. Li en Chan (1979) vonden voor gefiltreerd water van het 

Hudson Bay estuariua æ t een saliniteit van > 5 /oo concentraties 

tussen 1,4 en 1,8 aBq/1 en ongeveer dezelfde waarden voor oppervlakte 

blj de kust (Li et al. (1979). Voor de Chesapeake Bay vond Moore (1981) 

concentraties tussen 0,95 en 3,1 aBq/1 in gefiltreerd water aet een 

saliniteit van > 5 /oo. In bet rivierwater van genoeade baaien werden 

concentraties in de orde van respectievelijk 0,5-0,7 (Pee Dee River), 

ca 0,8 (Delaware River), 0,2-0,5 (Hudson River) en 0,8-1,2 aBq/1 

(Susquehanna River) geæten. De door Rljkswarsrstaat over de laatste 

drie kvartalen voor 1983 en het eerste van 1984 gepubllceerde gegevens 

voor de Westerschelde (Rijkswaterstaat (1983 en 1984) wljken van boven-

beschreven patroon af. De laagste concentraties vorden daar gevonden 

blj de nonding (6-22 oBq/1) en de hoogste blj de Schaar van den Ouden 

Doel (14-84 oBq/1). Door lozingen van radlunhoudend afval in het 

Belglsche industrlegebled bevat het rivierwater relatief hoge concen

traties radium die in de periode januarl 1979 - deceaber 1970 bij de 

Boudevljnslulzen tussen 10 en 60 nBq/1 varleerden (Klrchaann et al. 

(1974)). De resultaten van metlngen aan geflltreerde wateraonsters van 

1972 en 1973 bevestigen dit concentratleverloop (Klrchaann (1984)). Uit 

laatstgenoeade publikatie blljkt dat naast de concentratie-afnaae naar 

de aonding toe tevens het percentage Ra-226 dat aan gesuspendeerd aate-

riaal 1$ gebonden sterk afneeat. 
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2 .4 . Lood-210 en Poloniu«-210 

2.4.1. Algemeen 

Lood-210 in de oceanen is zovel afkoastlg van in-sltu verval van Ra-226 

als van de depositie van het nuclide dat door verval van Rn-222 in de 

atmosfeer ontstaat en voornaaelijk van terrestrische oorsprong is. Wat 

betreft de oppervlaktelaag is de laatste bron de belangrijkste, maar 

voor de hele waterkolom domineert de in-situ produktie. Toevoer net 

rivlerwater is verwaarloosbaar. Pb-210 komt voornamelijk in opgeloste 

vorm voor. Voor Polonium-210 is v*ooral de in-situ produktie uit Pb-210 

van belang; de atmosferlsche toevoer is ongeveer één-tiende van die van 

Pb-210. Pe actlviteltsverhouding Po-210/Pb-210 in lucht en regenvater 

ligt in de orde van 0,1. 

Beide radionucliden vorden snel uit de oppervlaktelaag verwijderd en 

hebben daar een korte gemiddelde verblijftijd. Mogelijk speelt bij de 

vervijdering de vorming van snel bezinkende "fecal pellets" door zoo

plankton een belangrijke rol. Een sub-surface maximum vam Po-210 in de 

tropische Atlantlsche Oceaan wljst op een remobllisatle van Po-210, 

tervljl er geen aanvijzingen zijn dat dit ook bij Pb-210 het geval is. 

Sneliere vervijdering in kustvater met veel gesuspendeerd materiaal 

vordt als verklarlng gegeven voor de dikvljls lagere concentraties van 

Pb-210 en Pb-210 in vergelijking met vater van de open oceaan (Bacon et 

al. (1980)). 

2.4.2. Karakteristieke concentraties 

De concentraties van opgelost Pb-210 in het oppervlaktevater van de 

open Atlantische Oceaan ligt in de orde van 1,5-3,3 mBq/1 (Spencer et 

al. (1981). De concentraties van opgelost Po-210 zijn van dezelfde 

orde, maar doorgaans lager dan de Pb-210 concentraties. 

Concentraties van Pb-210 in oppervlaktevater van de Noordzee liggen 

tussen 0,3 en 2,2 mBq/1; tot ca 10Z hiervan is aan deeltjes gebonden 

(Spencer et al. (1980)). De door deze auteurs gepubliceerde concentra

ties van Po-210 liggen tussen 0,5 en 2,2 mBq/1, 40Z tot meer dan 80Z 

daarvan Is aan deeltjes gebonden. Dit is ook vaargenomen voor Po-210 in 

het kustvater van de Amerikaanse staat Washington (Schell 
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(1977)). Gegevens over Pb-210 en Pb-210 in Nederlandse kustwateren 

ontbreken. 
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3. CONCENTRATIES IN MARIENE ORGANISMEN EH COHCENTRATIEFACTOREN 

3.1. Thorlua 

3.1.1. Alge—en 

Er zljn welnlg gegevens beschikbaar over het voorkoaen van thorlua In 

uriene organisaen, het aerendeel daarvan heeit be trekking op organis-

aen die van minder belang zljn in verband aet de consuaptie door de 

æns (plankton, wieren). DeeIs dateren die gegevens ven voor 1970 en 

zljn verkregen aet analytlsche aethoden die later onvoldoende betrouw-

baar zljn gebleken. 

3.1.2. Concentratles en concentratiefaetoren 

Vis; Recente en betrouwbare gegevens over thorlua in vis (spierweefsel) 

ontbreken. Door Cherry en Shannon (1974) wordt alleen een concentratie 

van 37 aBq/kg voor Th-228 vermeld, die is ontleend aan twee publikaties 

uit 1958 en 1969. Wanneer van deze concentratie wordt uitgegaan en van 

een concentratie van ca 50 uBq/1 voor de open zee dan correspondeert 

<laarmee een concentratiefactor van 750. Wanneer de hogere concentratie 

voor ongefiltreerd kustwater wordt gehanteerd van Holm et al. (1980), 

dan is de concentratiefactor ongeveer een factor 10 lager. Gezien het 

ontbreken van gegevens* wordt in dit rapport een concentratiefactor van 

103 voor eetbare delen van vis uit kustwater verondersteld. 

Garnalen; Ook voor schaaldieren ontbreken de gegevens en wordt voor de 

eetbare delen (spierweefsel) een concentratiefactor van 103 veronder

steld. 

Mosselen: Hiervoor zijn gepubliceerde gegevens beschikbaar voor mosse

len (Mytilus edulis) uit Duitse estuaria en kustwateren (Karbe et al. 

(1978)). Deze wijzen op een concentratie van 15>30 ug Th/kg op basis 

van droog gewicht. Dit correspondeert met ca 5 ug Th/kg vers gewicht. 

Uitgaande van een thorium-concentratie in open oceaanwater 

(5.10~5 pg/1) zou dit een concentratiefactor van 105 geven. Met de veel 

hogere concentratie in kustwater (ongefiltreerd) van 70 uBq/1 (Hola et 

al. 1980) wordt de concentratiefactor ongeveer 300. In dit rapport 

wordt een concentratiefactor van 103 verondersteld. 
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3.2. Uranium 

3.2.1. Algemeen 

Ook voor uranium geldt dat gegevens over concentraties In organismen 

schaars zijn en deels niet betrouwbaar. 

3.2.2. Concentraties en concentratiefactoren 

V? 'oor Cherry en Shannon (1974) werd verwacht dat de door Aten et 

a ,**61) gepubliceerde concentraties aanmerkelijke overschattlngen 

inhielden. Latere publikaties van Hamilton (1972) en Ichikawa en Ohro 

(1981) geven uraniumconcentraties voor vlsspler in de orde van enkele 

tienden tot enkele microgrammen per kg vers materiaal. Op grond hiervan 

wordt in dit rapport de concentratiefactor op nlet hoger dan 1 

gesteld. 

Garnalen; Gegevens over de concentratie van uranium in garnalen zijn 

niet beschikbaar. Worden in plaats daarvan de schaarse gegevens voor 

zoøplankton (Shannon en Cherry (1974)) en voor Euphausifden (Higgo et 

al. (1980)) gebruikt van ca. 0,2 Bq U-238/kg vers, dan volgt daaruit 

een concentratiefactor van 4 å 5. In dit rapport wordt de concentratie-

factor op 10 gesteld. 

Mosselen; Voor mosselen (Mytilus edulis) zijn gegevens beschikbaar van 

Hodge et al. (1979) die concentraties vermelden van 2-4 Bq/kg droog. 

Oit correspondeert met 30-60 wg/kg vers. De gegevens van Schnier et al. 

(1982) voor mosselen uit Duitse kustwateren (gemlddeld ca 40 ug/kg) 

komen hiermee overeen. Op grond hiervan kan de concentratiefactor voor 

uranium in mosselen gesteld worden op 10. 

3.3. Radium-226 

3.3.1. Algemeen 

Over radium-226 zijn wat meer gegevens bekend dan over uranium en 

thorium, in de meeste gevallen worden echter geen radium-226 concentra

ties in het water vermeld, zodat concentratiefactoren slechts bij *>ena-

dering geschat kunnen worden. 
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3.3.2. Concentraties en concentratlefactoren 

Vis: De concentratie van Ra-226 in spier van zalmen varieert volgens 

Jenkins (1969) tussen 0,1 en 1,8 Bq/kg vers. Op grond hiervan berekent 

de auteur concentratlefactoren van 45 tot 950. De door andere a<-*eurs 

gegeven concentraties varieren tussen 0,007 en 0,19 Bq/kg vers 

(Pentreath (1977)). De voor schol uit de Noordzee vermelde vaarde van 

0,028 Bq/kg vers ligt in genoemde range (Kirchmann et al. (1974)). De 

door deze auteur gepubliceerde concentraties voor bot en schol (inclu-

slef graat) uit de Westerschelde 61 km van de monding (ca. 0,4 Bq/kg) 

liggen echter aanmerkelijk hoger dan die voor dezelfde vissoort afkoa-

stig van 28 km van de monding (ca. 0,055 Bq/kg). Op grond hiervan kan 

een representatieve concentratie voor Ra-226 in visspler uit een niet 

gecontamineerd gebied gesteld vorden op ca 0,03 Bq/kg en de concentra-

tlefactor op 50. 

Garnalen: De door Kirchmann et al. (1974) gepubliceerde concentratie 

van Ra-226 in garnalen (Crangon vulgaris) uit de Noordzee bedraagt 

0,19 Bq/kg vers. De concentraties in dezelfde diersoort uit de 

Westerschelde 28 en 61 km van de monding bedroeg volgens deze auteurs 

respectievelijk 1,7 en 1,9 Bq/kg vers. Op grond van deze gegevens wordt 

de karakteristleke concentratie van Ra-226 in garnalen gesteld op onge-

veer 0,5 Bq/kg en de concentratiefactor op 100. 

Mosselen: Voor mosselen uit de Ousterschelde geven Kirchmann et al. 

(1974) een concentratie van 0,4 Bq/kg en voor dezelfde diersoort uit de 

Noordzee een 10 maal lagere vaarde. Voor de Westerschelde 28 km van de 

monding vordt door hen een concentratie van 0,16 Bq/kg vermeld. Omdat 

andere gegevens ontbreken wordt hier van 0,4 Bq/kg als karakteristleke 

concentratie en van 100 als concentratiefactor uitgegaan. 

3.4. Polonium-210 en lood-210 

3.4.1. Algemeen 

Over het voorkomen van Po-210 en Pb-210 in mariene organismen zijn veel 

gegevens gepubllceerd. Geen van die gegevens heeft betrekking op 

Nederlandse of andere West-Europese kustvateren. De algemene tendens la 

dat de Po-210 concentraties van soort tot soort sterk varlfren en ook 

voor afzonderlljke organen van dezelfde diersoort sterk kunnen 
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verschillen. De Po-210 concentraties zijn doorgaans veel hoger dan die 

van Pb-210 aet uitzondering van het beenveefsel van vissen. Bij schaal-

dieren en schelpdieren worden relatief hoge concentraties van Po-210 

aangetroffen In de spijsverteringskller (hepatopancreas). 

3.4.2. Conceocratles en concentratiefactoren 

Vis: Door Cherry en Shannon (1974) wordt voor visspier een karakteris-

tieke concentratie van 2 Bq/kg vers vermeld en een concentratlefactor 

van 2.103 op basis van 0,9 mBq/1 in zeevater. Ult de gegevens van 

Beasley et al. (1973), Schell et al. (1973) en Folsom en Beasley (1973) 

blijkt dat voor visspier een concentratie van 2 Bq/kg vers als karakte-

ristiek beschouwd kan worden. Nevissi en Schell geven wat hogere waar-

den voor spier van vissen uit de Bikini en Eniwetok atolien. De door 

hen opgegeven Po-210 concentraties in het water zijn echter 2,5 maal zo 

hoog als bovengenoemde waarde. Voor Po-210 in visspier wordt in dit 

rapport uitgegaan van een concentratlefactor van 2.103. Voor vlssoorten 

waarvan de lever wordt gegeten moet gerekend worden met een 5 tot 50 

aaal hogere concentratie en concentratlefactor. 

De karakteristieke Pb-210 concentratie in visspier kan op grond van 

dezelfdc. literatuurgegevens gesteld worden op tenminste een factor 10 

lager dan de Po-210 concentratie. Dit geldt tevens voor de concentra-

tiefactor. 

Garnalen; Door Cherry en Heyraud (1981) zijn resultaten gepubliceerd 

van onderzoek van Po-210 en Pb-210 in garnaalachtigen. Voor Crangon 

vulgaris wordt door hen een concentratie van 120 Bq/kg Po-210 en van 

2,2 Bq/kg Pb-210 op basis van drooggewicht gegeven. Ultgaande van de 

door de auteurs gehanteerde concentratie van 1,26 mBq/1 levert dit een 

concentratlefactor van 2.10**. Aangezien verwacht kan worden dat, zoals 

bij andere Crustacea, de concentratie van Po-210 in de spijsverterings

kller relatief hoog is, zal het gebruik van deze concentratlefactor 

voor het geconsumeerde deel van garnalen (voornanelijk spier) tot over-

schattlng van de inname van Po-210 met marien voedsel leiden. 

Op grond van de door Cherry en Heyraud gepubliceerde gegevens kan de 

Pb-210 concentratie en concentratiefactor tenminste een factor 20 lager 

gesteld worden dan die voor Po-210. 
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Mosselen: In RLO Annual Report (1974) vordt een gealddelde concentratie 

van 145 Bq/kg droog veraeld (ca 30 Bq/kg vers). Door Cherry en Shannon 

(1974) vordt een karakteristieke concentratie van 19 Bq/kg vers gege-

ven. Op groad van deze gegevens en van concentraties in de mossel en in 

andere schelpdieren (Folsom en Beasley (1973), Schell et al. (1973) 

kan de karakteristieke concentratie van Po-210 in mosselen op 30 Bq/kg 

vers gesteld vorden en de concentratiefactor op 3.10\ Vordt van een 

Po-210/Pb-210 verhouding van ca 30 uitgegaan en van gelijke concentra

ties van beide radionucliden in zeevater, dan volgt daarult voor Pb-210 

een concentratie en een concentratiefactor die respectievelijk 1 Bq/kg 

en 103 bedragen. 
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4. MAXIMALE INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE CONSUMPTIE VAN ZEEVOEDSEL IN 

NEDERLAND 

4»1. Algemeen 

De door de Nederlandse bevolklng geconsumeerde mariene organismen zijn 

nagenoeg beperkt tot vis, garnalen en mosselen. De onderstaande gege-

vens ten behoeve van de consequentle-analyse van de lozing van afval-

glps zijn tot deze organismen beperkt. De veel geringere hoeveelheden 

van andere crustacea dan garnalen en andere mollusca dan mosselen vor

den geacht in de hoeveelheden garnalen en mosselen te zijn inbegrepen. 

De gegevens zijn deels verstrekt door het Rijksinstituut voor Visser!j-

onderzoek (P. Hagel, persoonlijke mededeling) en deels ontleend aan de 

Jaarverslagen 1980, 1981 en 1982 van de Directle van de Visserijen en 

het Ministerie van Landbouv en Visserij. 

4.2. Maximale individuele consumptie 

4.2.1. Hqeveelheden 

In tabel 1 zijn voor de Nederlandse bevolklng de totale en de per hoofd 

van de bevolklng gemlddelde hoeveelheden vis, garnalen en mosselen 

vermeld die jaarlijks vorden geconsumeerd. 

De gemlddelde visconsumptie bedraagt ca 10 kg per jaar bruto hetgeen 

overeenkomt met ca 5 kg per jaar netto (percentage "schoon" : 50). Voor 

een hypothetische krltieke groep vordt de individuele consumptie 

gesteld op 36 kg per jaar netto. De gemlddelde mosselconsumptle in 

Nederland bedraagt ca 3,5 kg per jaar bruto hetgeen overeenkomt met 

0,7 hg netto (percentage "schoon" : 20). Voor een hypothetische krltie

ke groep van fervente vosseleters vordt de individuele consumptie 

gesteld op 7 kg per jaar netto. 

De gemlddelde garnalenconsumptie bedraagt ca 0,35 kg per jaar bruto, 

hetgeen overeenkomt met ca 0,10 kg per jaar netto (percentage "schoon" 

: 30). Voor een hypothetisch krltieke groep vordt de individuele con

sumptie gesteld op ca 1 kg per jaar netto. 
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4.2.2. Plaats van herkomst 

Bovengenoemde hoeveelheden vis kunnen afkomstig zijn uit het kustwater, 

de Waddenzee of de Duits-Deense Bocht. Voor garnalen kan aangenomen 

worden dat ze of uit het kustwater of uit de Waddenzee afkomstig zijn. 

Mosselen tenslotte zijn alleen afkomstig uit de Waddenzee. In verband 

met de gekozen lokatie van de veronderstelde lozingsbron is consumptie 

van mosselen, vis en garnalen afkomstig uit estuaria en kustwater ten 

zuiden van de Nieuwe Waterweg voor de consequentie-analyse niet rele

vant. 

4.2.3. Concentratiefactoren 

Voor de schatting van de maximale individuele lnname van radionucliden 

uit afvalglps met marien voedsel kunnen de in par. 3 vermelde concen

tratiefactoren worden gehanteerd. Deze zijn in tabel 2 vermeld. 

4.3. Collectleve consumptie 

De gegevens over de collectieve consumpties van vis, garnalen en mosse

len uit verschillende gebieden van herkomst zijn samengevat in tabel 3. 

Daarblj behoort de navolgende toelichting. 

Hat betreft plaatsen van herkomst worden de volgende gebieden onder-

scheiden: 

- Het kustwater in een 30 km brede strook langs de Nederlandse kust 

vanaf ca 60 km ten zuiden van de Westerschelde-monding tot het eind 

van de rij Nederlandse Haddenellanden over een afstand van 400 km. 

Voor de afstand Hoek van Holland - Den Helder en Den Helder - Rottum 

worden afgeronde waarden van respectlevelijk 120 en 160 km gehan

teerd. De daarult afkomstige vis en garnalen worden geacht homogeen 

over het gebied verdeeld te zijn. 

- De Waddenzee, waarvoor ook een homogene verdeling van de daaruit 

aangevoerde vis, mosselen en garnalen verondersteld wordt. 

- De Duits-Deense Bocht waarvoor die veronderstelling ook wordt gehan

teerd. 
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4.3.1. Jaarlijkse aanvoer ult de verschillende gebieden 

Wat betreft het kustvater wordt aangenomen dat de in de eerdergenoeade 

jaarverslagen vermelde hoeveelheden die door kleine trawlvaartuigen 

vorden aangevoerd, ult bovengenoeade strook kustwater afkomstig zijn. 

Een dergelijke vereenvoudiging is noodzakelljk omdat meer gedetailleer-

de gegevens over herkomst van de aangevoerde vis en garnalen ontbreken. 

Tevens kan van de getallen in tabel 3 geen grotere nauwkeurlgheid ver-

wacht worden dan inherent is aan de gegevens in de jaarverslagen. 

De aanvoergegevens voor de Waddenzee uit tabel 3 zijn direct ontleend 

aan de Visserij-jaarverslagen. Aanvoergegevens die speclfiek betrekking 

hebben op de aanvoer van vis uit de Duits-Deense Bocht konen nlet in de 

Visserij-jaarverslagen voor en zijn ook niet op andere wljze beschik-

baar kunnen konen. Op basis van de in the RASIN-Rapport* gegeven 

beschouwing wordt verondersteld dat per jaar 50.000 ton vis bruto wordt 

aangevoerd uit de Duits-Deense Bocht. Ook garnalen worden wel door 

Nederlandse vissers voor de Duits-Deense kust gevangen en in Nederland 

aangevoerd. Tot 1/3 van de garnalenaanvoer net kleine trawlvaartuigen 

heeft in het verleden uit deze "Sylt-garnalen" bestaan. Het buiten 

beschouwing laten van deze herkomst van een deel der garnalenaanvoer 

leidt alleen tot een geringe overschatting van de collectieve inname 

van de geloosde nucliden via de garnalenconsumptie. 

4.3.2. Export 

Een belangrijk deel van de in Nederland aangevoerde hoeveelheden visse-

ri jprodukten wordt geBxporteerd. Voor de schatting van de collectieve 

consuaptie van vis, garnalen en mosselen worden de exportpercentages 

gesteld op respectievelijk 30%, 60% en 50%. De exportpercentages van 

individuele vlssoorten kunnen hier in belangrljke mate van afwijken. 

* Risico-Analyse van de Splljtstofcyclus in Nederland, Deel IV. 

Kernenergiecentrales N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktie-

bedrijven, Arnhem, April 1975 pp. 40-43 en pp. 400-401. 
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Tabel 1« Collectieve en gemlddelde individuele consuaptie van 
zeevoedsel in Nederland* 

Mosselen 

Harlng 

Schol 

Kabeljamr 

Wijting 

Tong 

Makreel 

Sprot 

Garnaal 

Schar 

Tarbot 

Schelvis 

Overige 

Sub-totaal vis 

Sob-totaal mosselen 

Sub-totaal garnalen 

Totaal (afgerond) 

Collectieve consuaptie 
106 kg/jaar 

bruto 

50 

45 

40 

20 

10 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

6 

145 

50 

5 

~200 

netto 

10 

23 

20 

10 

5 

2.5 

2.5 

2.5 

1.5 

2 

1.5 

1 

3 

73 

10 

1.5 

~85 

Gemlddelde individue
le consuaptie kg/jaar 

bruto 

3.5 

3.1 

2.8 

1.4 

0.69 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.28 

0.21 

0.14 

0.41 

10 

3.5 

0.35 

~14 

netto 

0.70 

1.6 

1.4 

0.7 

0.35 

0.17 

0.17 

0.17 

0.10 

0.14 

0.10 

0.07 

0.21 

5 

0.70 

0.10 

~6 

* Op basis van gegevens van net RIVO (P. Hagel, persoonlijke 

mededeling) 
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Tabel 2. Concentratiefactoren voor 0, Th, Ra, Pb en Po In zaevls, 

mosselen en garnalen 

Element 

Uranium 

Thorium 

Radius 

Lood 

Polonium 

Concentratiefactor* 

Vissen 

1 E 0 

1 E 3 

5 E 1 

2 E 2 

2 E 3 

Mosselen 

1 E i 

1 E 3 

1 E 2 

1 E 3 

3 E 4 

Garnalen 

1 E 1 

1 E 3 

1 E 2 

1 E 3 

2 E 4 

* De verhoudlng tussen de concentratle in de organismen op basis van 

versgewicht en de concentratie In het vater 
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Tabel 3. Overslcht collective consuaptles 

Herkoast 

Waddeucee 

Waddenzee 

Waddenzee 

Kiststrooa 

Kuststrooa 

De Bocht 

Soort 

Schelpdieren2 

Garnalen 

Vis 

Garnalen3 

Vis 

Vis 

Bruto aanvoer 

E 3 kg/a 

59400 

1660 

410 

3092 

35129 

50000 

Netto collectieve 

consuaptie 

E 3 kg/a1 

5940 

200 

145 

370 

12295 

17500 

1 Afgeronde getallen 

aosselen: export 50Z, netto consuaptie 20Z van bruto 

garnalen: export 60X, netto consuaptie 30Z van bruto 

vis : export 30X, netto consuaptie 50Z van bruto 

2 Exclusief ca 7 E 6 kg kokkels die vorden gee*xporteerd 

3 Hlervan tot ca 1/3 ult de Bocht 
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