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Samenvat ting 

In een 1000-tal wor.ingen die geacht mogen uorden een redelijke doorsnede 

van heC Nederlandse uoniigbestand te voraen zijn gedurende een jaar met pas

sieve dosisaeters tijdgemiddelde radonconcentraties, radondochterconcentraties 

en "r-exposietempi bepaald. Deze grootheden zijn eveneens bepaald op circa 200 

aeetpunten in de buitenlucht. 

Jaargemiddelde radonconcentraties in uoonkaaers lopen uiteen van 8 tot 

120 Bq.a"3. De gesiddelde warde is 29 Bq.a-3 (aediane warde 24 Bq.a-3). In 

8Z, resp. 0, 7Z van de onderzochte uoonkaaers biljkt de radonconcentratie hoger 

te zijn dan 50, resp. 100 Bq.m • In slaapkaaers zijn de concentraties geaid-

deld 20Z lager dan in de uoonkaaer van dezelfde waning. 

Voor woningen in de kustprovindes is de concentratie geaiddeld lager dan 

in de meer van de kust verwijderde provindes. Voor deze laatste groep is de 

concentratie in de zomer lager dan in voor- en najaar. 

Voor vrijstaande eengezinsuoningen, voor wningen gebouwd na 196? en voor 

woningen marin vloer, muren of plafond van de woonkaaer van beton 2ijn of 

marin in de woonkamer isolatieaaatregelen zijn getroffen werd geaiddeld een 

significant hogere radonconcentratie in de woonkamer gevonden dan voor andere 

woningen. 

In dit onderzoek is een methode ontwikkeld OD aet de bestaande aeetbeker 

ook tijdgemiddelde radondochterconcentraties te bepalen. Geaiddeld over alle 

Noonkamers is de radondochterconcentratie in net voorjaar 12 Bq.a~ en in de 

tomer 10 Bq.a (aediane warden: 10 resp. 8 Bq.a )• Naar schatting Is In 

circa IX van de woonkamers de radondochterconcentratie hoger dan 50 Bq.a . 

De aanwezigheid van beton leidt geaiddeld niec tot hogere dochterconcen-

traties. Dit is wel het geval blj aanwezigheid van dubbele ranen. Bij toene-

aende mate van ventileren en roken werd geaiddeld een afneaende dochter-

concentratie wargenomen. 

Radonconcentraties in de buitenlucht zijn geaiddeld een factor 8 lager 

dan binnenshuis. Het felt dat in soamlge gebieden een bijna i maal xo hoge 

concentratie in de buitenlucht werd wargenoaen dan ir. andere gebieden wijst 

op sterke locale verschillen in de radonexhalatie vanuit de bodem. De tijd

gemiddelde concentratie gedurende het twsede halfjaar is gemiddeld hoger dan 

in het eerste halfjaar (aediane warden 3,3 resp. 2,3 Bq.m ). Er zijn 
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aanwijzingen dat deze verschillen ontstaan gedurende wlndstille perioden. 

Het gemiddelde Y-exposietempo binnenshuis bedraagt, inclusief de bijdrage 

van kosmische stråling, 10 wR.h . Er blijkt geen correlatie te bestaan tussen 

de rauonconcentratie en het Y-exposietempo. 

Trefwoorden: bouuaaterialen, bouwparameters, gamma-exposietempo, i so lat ie , 

kruipruimte, natuurlijke radioact ivi te i t , radon, radondochters, 

radon(dochter)dosismeter, sporenfilms, vent i lat ie , woningen. 
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Summary 

Time-averaged radon and radon-daughter concentrations and Y-ray exposures 

were measured with passive monitors in about 1<"""0 duellings which are consi

dered to be representative for the Dutch dwelling stock- These quantities were 

also determined at about 200 locations in the outside air. 

The annual averaged radonconcentrations in living rooms range between 8 

and 120 Bq.m . The mean and median values are 29 and 24 Bq.m , respectively. 

In SX of the living rooms the radon concentration exceeds 50 Bq.m"3. in 0.72 
_3 

it exceeds 100 Bq.m . On the average the concentration in bedrooms is about 

2OK lower than in living rooms. 

On the average the indoor concentration is lower in provinces along the 

coast than in more inland provinces. In the latter provinces the concentra

tions are lower during the summer than in spring and fall. 

Significantly higher concentrations were found for detached houses, for 

houses built after 1969, and for houses with concrete floors, walls, or cei

lings or with good insulation. 

A method was developed to determine time-avetaged radon-daughter 

concentrations with the existing passive monitor. Averaged over all living 

rooms the radon-daughter concentration in the spring and summer were found to 
-3 -3 

be 12 and 10 Bq.m , respectively (median values 10 and 8 Bq.m ). In about IX 
_3 

of the living rooms the radon-daughter concentration exceeds SO Bq.m 

The presence of concrete does not lead to higher daughter concentrations, 

but double windows do. More ventilation and more smoking seem to lead to lower 

daughter concentrations. 

Radon concentrations in the outdoor air are, on the average, a factor of 

8 smaller than the Indoor concentrations. In some areas the outdoor concentra

tion is almost a factor of A larger than in other areas, this points to strong 

local differences in the radon exhalation from the soil. The time-averaged 

concentration during thr second 6-month period is, on the average, higher than 

in the first 6-month period. There are indications that these differences 

arise during windstill periods. 

The average indoor Y-ray exposure rate is 10 uR.h" , this value includes 

the contribution from cosmic radiation. No correlation was found between the 

indoor radon concentration and the indoor y-ray exposure rate. 
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Keywords: building materials, building parameters, crawl space, dwellings, 

gamma-ray exposure, insulation, natural radioactivity, radon, radon 

daughters, radon(daughter) dosemeter, track-etch detectors, 

ventilation. 
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I. Inleiding. 

De mens is op aarde blcotgesteld aan een aantal bronnen van kunstmatige 

en natuurlijke stråling. Reeds geruime tijd waren als natuurlijke bronnen 

bekend: kosmische stråling, T-straling uit de bodem en derhalve uit 

bouwmaterialen, en stråling uit van nature in voedsel en water aanwezige 

stoffen. Pas in het laatste decennium is het duidelijk geuorden dat daarnaast 

inademing van de kortlevende vervalproducten van het radioactieve gas radon 

een belangrijk deel van de stralingsbelasting van de bevolking vormt. Figuur 

1.1 geeft een overzicht van de bijdragen van natuurlijke en kunstmatige 

radioactiviteit aan de stralingsbelasting van de gemiddelde Engelsman (NRPB 

1981). Zoals uit fig. 1.1 blijkt wordt de natuurlijke dosis voor bijna de 

helft door de bijdrage van radon bepaald. Voor Nederland geldt een soortgelijk 

beeld (GZR 1985). 

222 
Radon ( Rn) is een radioactief edelgas dat zich vrij in de lucht kan 

ophouden. Radon kan daarom ook via poriSn en scheuren diffunderen of stromen 

naar bepaalde ruimten en zich via thermische en andere bewegingen met de daar 

aanwezige lucht vermengen. Bij het radioactieve verval van Rn ontstaan a-deel-

tjes (He-kernen) en niet-gasvormige, radioactieve vervalproducten. Deze 

vervalproducten (dochters genoemd) kunnen zich niet vrij in de lucht ophouden 

en zullen zich hechten aan vaste materialen zoals vanden, ramen en meubilair 

maar vooral ook aan stofdeeltjes in de lucht (aerosols). Bij het inademen van 

lucht met een constante radonconcentratie zal de radonconcentratie in de 

longen vrijwel constant (in tijd en plaats) zijn. Voor radondochters geldt 

echter dat zij zich via afzetten van aerosols op delen van de luchtwegen (vnl. 

plaatsen waar de luchtpijpen zich vertakken) in het lichaam kunnen ophopen. 

Hierdoor kan de blootstelling aan stråling t.g.v. radondochters een locaal 

karakter hebben. Bij beschouwingen van de gevolgen van blootstelling aan radon 

hebben derhalve radondochters een overheersende rol. Vanuit deze overwegingen 

is men dus gelnteresseerd in de radondochterconcentratle. 

Voor het meten van de radondochterconcentratie is men echter tot voor 

kort aangewezen geweest op zgn. momentane metingen. Voor zo'n meting uordt 

gedurende een bepaalde tijd (bijv. 1 uur) de lucht door een filter gezogen. 

Daarna wordt de a-activiteit van dit filter gemeten en uit deze activiteit en 

het doorgezogen luchtvolume de radondochterconcentratie berekend (Aten 1975; 

Wolfs 1984a, 1984b). Uit dergelijke metingen blijkt dat de radondochterconcen

tratie sterk in de tijd kan varléren bijv. t.g.v. veranderende weersomstandig-
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heden. Het zal duidelijk zijn dat, hoewel deze sehommelingen op zich zelf 

interessante infornatie verschaffan, voor de schatting van de blootstelling 

aan radon en radondochters men pe'interesseerd is in concentraties die 

gemiddeld zijn over een langere tijd. 

In tegenstelling tot de situatie voor radondochters kunnen tijdgemiddelde 

radonconcentraties met betrekkelijk eenvoudige technieken uorden bepaald. Als 

er radioactief evenwicht tussen radon en de vervaiproducten zou bestaan zou de 

tijdgemiddelde radondochterconcentratle direct uit de tijdgemiddelde radon-

concentratie volgen. Maar radondochters kunnen zich, zoals hierboven reeds 

opgemerkt, aan voorwerpen hechten; in de praktijk wordt er dan ook geen 

evenwicht bereikt. Op grond van momentane metingen van radon- en radondochter-

concentraties en hun verhouding [UNSCEAR 1982] wordt de tijdgemiddelde radon-

dochterconcentratie meestal geschat op 30 tot 70% van de concentratie bij 

evenwicht. In de loop van dit onderzoek is een raethode ontwikkeld (Put 1985a) 

om met één meetinstrument tijdgemiddelde concentraties van zowel radon als 

radondochters te bepalen (zie hoofdstuk III). 

Gedurende de laatste tien jaar hebben diverse publicaties de toenemende 

belangstelling voor radonconcentraties in de woonomgeving aangegeven (Jonassen 

1975; Cliff 1978; Porstendorfer 1978; Swedjemark 1978; McGregor 1979; Stranden 

1979, Urban 1985). Het merendeel van deze onderzoekingen zijn in de Scandina-

vische landen, de Verenigde Staten en Canada uitgevoerd, waar aanzienlijke 

radonconcentraties in woningen verden verwacht. In deze landen worden naraelijk 

enkele natuurlijke bouwmaterialen gebruikt die een hoog radiumgehalte hebben. 

Verder wordt gedurende een lange periode van het jaar i.v.ra. het buitenklimaat 

weinig geventileerd. Daar komt nog bij dat in soramige gebieden de huizen staan 

op rotsformaties waaruit veel radongas vrijkomt. Dit radon kan dan via scheur-

tjes, spleten en andere openingen (doorvoeren in de vloer) de woonvertrekken 

bereiken. Al deze factoren bij elkaar waren aanleiding om hoge radonconcen

traties in woningen te verwachten. 

De situatie in Nederland verschilt in vele opzichten van die in de 

bovengenoemde landen. Ons land ligt aan de rand van het zogenaamde Noordzee-

bekken, dat sinds het Tertiair gedeeltelijk is opgevuld. Tot op een dlepte van 

soms enkele honderden meters bestaat de bodem uit tamelijk jonge, niet 

gecementeerde sedimenten voornamelijk bestaande uit zand, grind en klei die 

hier onder invloed van ijs, sneeuw, water en wind zijn afgezet. Op soramige 

plaatsen zijn die lagen met veen bedekt. Op grond van deze omstandigheden werd 
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tot nu toe aangenomen dat de radonexhalatie uit de bodem relatief klein zou 

zijn en tevens tamelijk gelijkmatig over het land verdeeld: wat hoger op de 

kleigronden er. wat lager op zand en veengronden. Ook voor de uit deze 

grondstoffen verkregen natuurlijke bouumaterialen werd een lage natuurlijke 

radloactiviteit veruacht. Zo werd In 1969 aangetoond dat deze materialen een 

lage concentratie aan radionucliden met een dominerenJe bijdrage van Ĉ 

hebben (de Meijer \969). Daarbij komt dat de ligging aan de Noordzee en het 

ontbreken van bergen ervoor zorgen dat ons land een genatigd kllmaat heeft met 

een overheersende windrichting van zuidwest. Deze overheersende richtlng en de 

gemlddeld hoge windsnelheden leiden tot de verwachting dat de radonconcentra-

tie In de bultenlucht tamelijk laag zal zijn en gelijkmatig verdeeld over het 

land. Verder zal er in huizen in het algemeen een aanzienlijke ventilatie 

zijn, zodat ook binnenshuis geen hoge radonconcentraties vorden verwacht. 

De bovengenoemde situatie heeft zich in de laatste jaren geleidelijk 

gewijzigd. Enerzijds hebben energiebesparende maatregelen ertoe geleid dat de 

ventilatie werd verminderd. wat tot een verhoogde radonconcentratie kan 

leiden, anderzijds begon de situatie op de bouwmaterialenmarkt zich te 

wijzigen. Dit laatste is het gevolg van een tweetal omstandigheden: (i) de 

natuurlijke bouwmaterialen uorden minder gemakkelijk toegankelijk vanwege 

milieukundige aspecten, (ii) meer en meer industriSle processen leiden tot 

reststoffen die, eveneens vanwege milieukundige aspecten, steeds moeilijker 

zijn te verwijderen en waarvoor toepassing als bouwmateriaal wordt gezocht. 

Een aantal van deze stoffen heeft een hogere concentratie aan radionucliden 

uit de vervalreeksen van uranium en thorium en toepassing van deze stoffen in 

bouwmaterialen zou daarom tot- verhoogde radonconcentraties kunnen leiden. 

Onder andere tegen deze achtergrond heeft de Nederlandse overheid in 1981 

beslcten tot het uitvoeren van het Nationale onderzoekprogramma "Strålings 

Aspecten van Woonhygiene en Aanverwante Radiologische Aspecten" (SAWORA). In 

het kader van dit programma is het onderzoek naar de radonconcentraties in 

Nederland uitgevoerd. Hiertoe zijn gedurende een jaar in een 1000-tal wningen 

verspreid over geheel Nederland radonconcentratiemetlngen verricht met een 

tijdsintegrerend raeelinstrument, de zgn. radonmeetbeker. Deze bekers werden 

tevens uitgerust met thermoluminescentiedoslsmeters voor het me ten van de 

gc adosis ter plaatse. Eveneens over het gehele land verdeeld werden op ca. 

220 .laatsen in de bultenlucht meetbekers geplaatst teneinde de gemlddelde 

radonconcentratie in de bultenlucht en de veronderstelde gelijkmatigheid van 

deze verdeling te controlere^n. Het gehele onderzoek is beschreven in een 
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"jobdescription" (zie Appendix 1). De financiering van dit project kwam van de 

overheid (toenmalige ministeries van 1) Volksgezondheid en Milieuhygiene, 2) 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en 3) Ecomonische Zaken). De project-

matige begeleiding van het gehele SAWORA programma was in handen van het 

Bureau Energie Onderzoek Projecten (BEOP) van het Energie Onderzoekcentrum 

Nederland (ECN) dat in juli 1984 door de Stichting Projectbeheerbureau 

Energieonderzoek (PEO) werd opgevolgd. 

Teneinde bij het landelijk onderzoek niet voor te grote verrassingen te 

komen staan, zowel qua niveau van radonconcentratie als bij het benaderen van 

de bewoners, werd voorafgaand aan het SAWORA-onderzoek een vooronderzoek 

gedaan waarbij met behulp van een één-filter methode de momentane radon-

dochterconcentratie werd bepaald in en rond een 80-tal woningen in Noord-

Nederland. Naast een bepaling van de te verwachten radonconcentraties werd ook 

gepoogd een relatie te leggen met de bouwparameters van woningen. Verder 

werden, teneir.de inzicht te krijgen in de relatie tussen de radondochtercon-

centraties binnenshuis en buiten, in één woning gedurende drie maanden 

metingen verricht (Wolfs 1984a, 1984b). 

De resulraten van dit vooronderzoek gaven aan dat de radondochterconcen-

tratle in de buitenlucht meer dan een orde van grootte kan varieren afhanke-

lijk van de wt-?rsomstandigheid. Bij aflandige wind werden duidelijk hogere 

concentraties gerneten dan bij wind van zee. De gemiddelde radondochter-

concentraties van 2,0 en 0,4 mWL voor respectievelijk binnen- en buitenlucht 

bleken in overeenstenoning te zijn met de verwachtingen. Voor huizen met 

dubbele beglazing en betonnen vloeren werd gemiddeld een hogere concentratie 

gevonden dan in woningen met enkele beglazing en houten vloeren en/of 

bakstenen muren. De metingen gedurende drie maanden in één bepaalde woning 

gaven een onverwacht effect te zien tussen de gevonden concentraties binnen en 

buiten de woning. Aanvullende metingen van ventilatiestromen en metingen met 

meetbekers uit het SAWORA onderzoek gaven resultaten die in overeenstemming 

waren met een model waarin de ventilatie via de krulpruimte belangrljk is. 

Hoewel dit laatste resultaat pas bekend werd toen het landelijk onderzoek 

reeds was gestart is alsnog geprobeerd met enkele extra meetbekers in 

kruipruimten dit aspect nader te onderzoéken. 

Dit rapport is een verslag van de werkwijze en de onderzoeksresultaten 

van de, in appendix 1 weergegeven, onderzoeksopdracht. Hoofdstuk II behandelt 

de keuze van de adressen en de methode waarop deze adressen werden verkregen. 

http://teneir.de
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Hoofdstuk III beschrijft de meetmethode, etstechnieken, TLD decectoren en de 

calibratie van de diverse meetinstrumenten. In hoofdstuk IV en V uorden de 

resultaten van de metingen van de radon(dochter)concentratie en van het gamma-

exposietempo binnenshuis, resp. buitenshuis weergegeven- Hoofdstuk VI bevat de 

resultaten van het zoeken naar correlaties tussen de radonconcentraties en een 

aantal parameters (bijv. bouwmaterialen en bouwconstructies). De belangrijkste 

resultaten vorden in hoofdstuk VII samengevat en besproken. 

Een deel van de (voorlopige) resultsten van dit onderzoek zijn reeds 

eerder gepubliceerd (Put 1984, 1985a, 1985b, de Meijer 1985). 
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individuele effectieve dosisequi valent voor de Engelse bevolking 

(2,4 mSv per jaar). 



II. Samenstelling uoningbestand 

Il A Kfeuze van de methode en publiciteit 

Een van de eersce vragen die blj het begin van het onderzoek rezen ws 

hoe een verzameling woningen zou kunnen uorden gevonden die be sc ho u ud kan 

uorden als redelijk representacief voor het totale Nederlandse uoningbestand. 

Drie mogelijkheden zijn daarbij in overueging genomen: i) een statistisch 

verantuoorde steekproef te (laten) trekken, ii) mime publiciteit aan het 

onderzoek geven en daarbij het publiek vragen zich aan te melden, en iii) 

vrijwilligers zoeken in een beperkte kring, bijvoorbeeld onder het personeel 

van de in SAWORA mee værkende instituten. 

In theorie zou het trekken van een steekproef het beste resultaat 

opleveren. Een overwegend bezuaar daartegen lag in het feit dat willekeurige 

bewoners gevraagd zou uorden hun medeuerking voor ruim een jaar aan het 

onderzoek te geven. De vrees was dat een belangrijk gedeelte van een aldus 

benaderde groep niet op een dergelijke oproep zou reageren en dat voorts, ook 

al zou men zich in eersce instantie bereid verklaren mee te uerken, die 

bereidheid tijdens de <*\I\XT van het onderzoek zou kunnen uegvallen. Dat deze 

vrees niet ongegrond ves, uerd bevestigd toen bij de gevolgde methode (ii) 

bleek dat uit een paar gebieden geen of te ueinig aanmeldingen uaren 

ontvangen. Aans .rijven van een aantal willekeurig uit het telefoonboek 

gekozen personen leidde tot een score van niet meer dan circa 25%. 

De derde methode borg het risico in zich dat de sprelding over het land 

niet voldoende geuaarborgd zou zijn en dat Dovendien een bepaalde laag uit de 

bevolking zou reageren met het gevolg dat bepaalde uoningtypen niet of te 

ueinig vertegenuoordigd zouden zijn. Om deze reden uerd van deze methode 

afgezien. 

Besloten uerd daarom te trachten via de pers het "grote publiek" te 

benaderen. Daartoe uerd een persbericht opgesteld en naar de redacties van een 

groot aantal dagbiaden en huis-aan-huisbladen gezonden. In de meeste van de 

benaderde bladen verscheen een artikel over het onderzoek met een oproep om 

zich als vrijwilliger op te geven. 

Ook in de personeelsbladen van de Stichting FOM, TNO, RIV, ECN en 

Oranjewoud BV uerd een artikel met oproep tot aanmelden opgenomen. Eveneens is 

een oproep aan de deelneraers van het in hoofdstuk I genoemde vooronderzoek 

(Wolfs 1984) uiigegaan. Op initiatief van de NOS is in een interview in het 

radioprogramma "Met het oog op morgen" bekendheid aan het onderzoek gegeven. 



8 

In een folder die pet een vragenformulier aan de aanmelders werd gezonden 

werd ook nog op de mogelijkheid gewezen dat fa?'lie en kennissen zich konden 

aannelden. Deze verschillende vormen van publiciteit hebben in totaal ongeveer 

2500 aanmeldingen opgeleverd. 

II.B Vragenformulier 

OB in staat te zijn uit het grote aantal aanmeldingen circa 1000 adressen 

te selecteren die tezamen een bestand zouden vormen dat min of meer represen-

tatief voor het gehele Nederlandse woningbestand geacht aocht uorden (zie sec-

tie II.C) is aan alle aaimelders een vragenformulier gezonden. Op dit formu-

lier (zie Appendix 2) zijn vragen opgenomen over ligging en aard van de 

waning, gebruikte bouwmaterialen en bouwconstructies, ventilatie- en 

rookgewoontes, met name voor de Noonkamer. Voorts een tweetal vragen naar de 

bereidheid en de mogelijkheid voor het piaatsen van meetbekers in een 2e 

vertrek en voor een buttenmeetpunt. 

Van de door het KVI verstuurde vragenformulieren werd ruim 902 door de 

bewoners ingevuld en teruggestuurd. 

De informatie op de ingevulde vragenformulieren werd ingebracht en 

opgeslagen in de Digital VAX-11/780 computer van het KVI. Naderhand werd bij 

de bekerdistributie, voor zover mogelijk, gecontroleerd of de in de computer 

opgeslagen gegevens juist waren en werd, waar nodig, ontbrekende en 

aanvullende informatie opgenomen. 

II.C Selectie van de woningen. 

Bij de selectie van de toningen zijn een aantal criteria gehanteerd die 

én corresponderen met parameters die mogelijk een effect hebben op de radon-

concentratie binnenshuis en de mogelijkheid bieden te controleren of het 

opgebouwde bestand redelijk representatlef is. De informatie over het voldoen 

aan de verschillende criteria werd verkregen uit een deel van de antwoorden op 

het vragenformulier. 

De verschillende criteria en hun betekenis zijn: 

Eén van de bronnen van radon is de bodem onder een woning. Mogelijke 

variaties in de sterkte van deze bron met de plaats, bijvoorbeeld t.g.v. 

verschil in grondsoort, kunnen een effect hebben op de concentratie binnens

huis. Deze kan bovendien belnvloed worden door de concentratie in de buiten-
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lucht- Oadat veraoed werd dat de concentratie in de buitenlucht dicht bi i de 

kust lager is dan reer landinwaarts is een juiste geografische spreiding van 

belang. 

b) Bouwjaar. 

De wijze van bo u wen is in de loop der jaren duidelijk verånderd. Hierbij 

kan gedacht uorden aan het gebruik van andere bouwoaterialen (bijv. een 

toeneiaend gebruik van beton na 1950) waardoor de bronsterkte kan wijziger.. 

Andere manieren van bouuen (bijv. energiebesparende maatregelen na 197C) 

kunnen effect hebben op <?e dichtheid van de bouwschil, zowel naar de bodem als 

naar de buitenlucht. Bronsterkte en uitwlsseling met de buitenlucht kunnen 

daardoor belnvloed zijn. 

Afgezien van mogelijke verschillen in bouwmaterialen zal bijv. de 

verhouding tussen het buitenoppervlak en het volume van de waning voor een 

vrijstaande wor.ing duidelijk verschillen van de waarde voor een flat. Dit kan 

bijvoorbeeId de mate van ventilatie betnvloeden. Bovendien kan bij flats op de 

eerste of hogere verdieping de infiltratie vanuit de bodem veel geringer zijn 

dan in bijv. een bungalow. 

Vanwege het kostenaspect uorden bij de bouw van een uoningwetwoning 

mogelijk goedkopere bouwmaterialen en bouwconstructies toegepasc dan bij 

prem - en/of ongesubsidieerde bouw. 

e) Aan we zigheid_van_gi£s. 

Uit de aanmeIdingen bleek dat de aanwezigheid van gipsplaten of -blokken 

één van de argumenten was waarotn men aan het onderzoek mee wilde doen. Bij een 

proportionele keuze zou de kans bestaan dat woningen met gips oververtegen-

woordigd zouden zijn in het bestand. 

f) Dlversen. 

Om een vergelijking met de resultaten van het vooronderzoek (Wolfs 1984) 

mogelijk te maken werden, voor zover aangeraeld, woningen waar in het 

vooronderzoek metingen waren gedaan in het bestand opgenomen. De tnogelijkheid 

van het verkrijgen van een geschikt buitenmeetpunt (zie sectle II.D) was soms 

ook sen argument om een uoning op te nemen. 

Voor de infortnatie over het Nederlandse woningbestand werd gebruik 

geraaakt van gegevens van het Centraal Bureau van de Statistlek over criteria 
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b), c) en d) (WBO 1977, CBS 1980, CBS 1982a). Voor de geografische spreiding 

(-ri teri nu a)) werden gegevens van de PTT over woningaantallen per pos t cod e-

distric'. (PTT 82) gebruikt. Voor he: toepassen van criterium e) kon geen 

geschikte informatiebron gevonden vorden, geschat werd dat in circa 10 å 202 

van uoningen gebouwd na 1970 in belangrijke mate gips is toegepast, aaar 

hiervan is slechts globaal gebruik geaaakt bij de selectie. (Dit percentage is 

in overeenstemming met de gegevens van den Boer (den Boer 1984))'. Omdat niet 

alle beschikbare statistische gegevens betrekking hadden op dezelfde peiIdatim 

noesten enkele veronderstellingen vorden gemaakt. Het voert te ver oa deze 

hier te vermelden. Het totale woningbestand is echter tussen de meest gebruik-

te peildata, eind 1977 en eind 1981, m»t niet meer dan circa SZ toegenonen, 

zodat mag torden aangenomen dat de werkelijke situatie niet sterk afuijkt van 

de gebruikte percentages. 

Voor elk van de 5 regio's wearin Nederland reeds in de jobdescription was 

opgedeeld is in tabel II.1 aangegeven het aantal woningen per 31 december 1981 

(CBS 1982b), het aantal aanmeldingen en het aantal geselecteerde woningen. 

Ter illustratie van de selectieprocedure zijn in fig. II.1 voor regio 3 

een aantal gegevens betrekking hebbend op de eerdergenoende criteria weergege-

ven. Naast de percentages van voorkomen van de verschillende parameters 

volgens de CuS- en PTT-gegevens zijn de percentages gegeven van het via de 

vragenformulieren beschikbare woningbestand en van het geselecteerde bestand. 

De twee laatstgenoemde percentages zijn gegeven t.o.v. het geselecteerde 

aantal (208). Uit de figuur blijkt dat onder de aanmeldingen een aantal 

categorieén overmatig vertegenwoordigd uaren (stedelijke gebieden, ongesubsi-

dieerd, eengezins aangebouwd, bouwjaar tussen 1970 en 1982). Van andere cate

gories (meergezinswoningen, woningwetwoningen en sommige postcodedistricten) 

tåren er te weinig of juist voldoende aanmeldingen. Deze over- en onderverte-

genwoordiging bleek bij alle regio's nagenoeg voor dezelfde categorie'én te 

gelden. Soms kon door gerichte acquisitie het aantal aanmeldingen lets warden 

verhoogd (zie flg. II.1, postcodedistricten 63 en 64 en meergezinswoningen). 

In een eerste selectieprocedure werden die woningen gekozen die behoorden 

tot een categorie waarvan er te weinig of juist voldoende aanmeldingen waren. 

In het voorbeeld van regio 3 betrof dit reeds 137 woningen. Daarna werden aan 

de hand van de eerder genoemde selectiecriteria door "trial and error" de 

overige woningen geselecteerd. 

Niet voor alle geselecteerde woningen zijn volledige meetresultaten 
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verkregen, ten dele als gevolg van verhuizen van de bewoners \'<or het einde 

van het onderzoek, ten dele ook doc-dat een deel van de track-erch folies van 

slechce kwallceit bleken ce zljn (zie sectie III.Cl). Omdat uicgebreidere 

vergelijking van het onderzochte toningbestand met de CBS-gegevens alleen 

zinvol is voor zover hec woni tigen betreft marvoor een onderzoekresultaat is 

verkregen, wordt deze vergelijking tot hoofdstuk IV aitgesteld. 

Tweede vertrekken 

Van de geselecteerde *n ingen werd in ongeveer 25Z behalve in de 

woonkaaer, ook in een ander vertrek geneten. Bij de selectie van deze toningen 

werden dezelfde criteria als bij de eerste selectie gebruikt. Uiteraard kon 

dit alleen voor toningen waarvan de betoners op het vragenformuller hadden 

aangegeven dat ze een 2e vertrek voor aetingen beschikbaar wilden stellen. In 

een enkel geval werden ook nog in een 3e vertrek meetbekers geplaatst. 

Kruipruimtes 

Netingen in kruipruimtes waren oorspronkelijk niet voorzien. Om toch 

enige infonaatie over de radonconcentratie in kruipruimtes te krijgen zijn in 

een beperkt aantal (13) kruipruimtes meetbekers geplaatst. 

ILD Seleci •• van buitenmeetpunten 

Voor de selectie van de buitenmeetpunten werd getracht een zo regelmatig 

mogelijke verdeling over Nederland te verkrijgen. Uitgaande van een totaal 

oppervlakte van circa 30.000 km" en circa 200 meetpunten werd naar een afstand 

tussen de meetpunten van circa 1/ km gestreefd. 

Als eis voor een geschikte plaats voor een buitenmeetpunt werd, o.a. 

gebaseerd op ervarinpen elders, gesteld dat het meetpunt minstens 5 meter van 

bouwmaterialen (dus ook van bestrating) verwijderd moest zijn. Waarschijnlijk 

als gevolg van deze eis werd door een groot aantal aanmelders aangegeven dat 

bij hun woning geen buitenmeetpunt mogelijk was. Door de beperkte keuzemoge-

lljkheld is het niet altijd mogelijk gebleken de afstand van 12 km aan te 

houden. In een enkel geval werd een waning die ånders niet als binnenmeetpunt 

zou zijn geselecteerd vanwege de mogelijke buitenmeting alsnog in het 

onderzoeksbestand opgenomen. 

Naast metingen bij toningen kon gebruik gemaakt worden van de weerhutten 

van een aantal hoofd- en termijnstations van het KNMI. Ook konden met 

medewerking van de plantsoendiensten van een aantal gemeenten meetpunten 
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verkregen uorden op onder him beheer scaande terreinen. In de grote steden 

zijn de aeetpunten dichcer bij elkaar gelegen dan de bovengenoeade 12 ka. Dit 

vindt zijn rechtvaardiging o.a- in het feit dat daar een groot gedeelte van de 

Nederlandse bevolking woont- Tenslotte zijn de "gaten" opgevuld door 

telefonisch, aeestal via de geæenten, een geschikte 1ocatie te vinden. 

Re ferenties hoofdstuk II 

den Boer, J.F., 1984, Overzicht en Monsternaae van Bouwstoffen dir bestead 
zijn voor de Bouw van Woningen in Nederland, IBBC-TNO, Rijswijk, I Lapport nr. 
B-83-519. 

CBS 1980, Maandstatistiek voor de Bouw, CBS, 1980 vol. 11, p. 36. 

CBS 1982a, Maandstatistiek voor de Bouw, CBS, 1982 vol. 4, p. 16. 

CBS 1982b, Maandstatistiek voor de Bouw, CBS, 1982, vol. 5, p.19. 

PTT 1982, comnercieel bij de PTT verkrijgbare inforaatie. 

UBO 1977, Woningbehoefte 0nder2oek 1977/78 CBS, niet gepubliceerd. 

Wolfs F., H. Hofstede, R.J. de Meijer and L.W. Put, 1984, Health Phys. kJ, 
2 71. 
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Tabel II.1 

Woningbestand per regio, aantal aanaeIdingen voor deelnemen aan het onderzoek 

en aantal voor het onderzoek geselecteerde woningen. 

regio ' aantal wmingen aanmel- geseiec- geselecteerd geselec-
per 31 dec. '81 ' dingen teerd per 1000 teerd per 
(x 1000) woningen 1000 km2 

1 

2 

3 

4 

5 

/m 5 

553,4 

1222,3 

1030,4 

955 ,0 

1295,7 

4956,8 

460 

509 

454 

460 

562 

2445 

219 

212 

210 

201 

206 

1048 

0,40 

0,17 

0,20 

0,24 

0,16 

0,21 

27 

19 

29 

70 

51 

32 

1) regio 1: Groningen, Triesland en Drenthe 
2: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuidelijke Usselmeerpolders 
3: Noord-Brabant en Limburg 
4: Noord-Holland 
5: Zuid-Holland en Zeeland 

2) bron: Maandstatistiek Bouw (CBS) 1982/5, p. 19 
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Figuur II.l 

De woningvoorraad vgl. CBS en PTT, het aantal aangemelde voningen en het 

aantal geselecteerde woningen In regio 3 (Noord-Brabant en Limburg) 

weergegeven voor de postcodedistricten (a) en als functie van bouwjaar, type 

wonir.g en wijze van financiering (b). Voor de woningvoorraad zijn percentages 

t.o.v. het totaal (»100%) gegeven. Voor de aanmeldingen en de geselecteerde 

woningen zijn de percentages t.o.v. het totaal aantal geselecteerde woningen 

(2 08) gegeven. 
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III Meetmethode 

III.A Keuze van het meet instrument 

Cezocht is naar een zogenaamd passief meet instrument dat gedurende een 

langere tijd de radonconcentratie registreert zonder dat daar bewegende delen 

aan te pas komen. Verder diende het instrument klein van oravang te zijn en 

in woningen als buitenshuis opstelbaar te zijn zonder dat aansluiting op 

r>enbare voorzieningen nodig is. Met deze randvoorwaarden moet men zich thans 

beperken to: sporenfilms (track-etch foils), bestaande uit cellulose nitraat 

of een polyneer. waarin de a-deeltjes stralingsbeschadigingen aanbrengen die 

via een cb-iaiscre of electro-chemische etsprocedure zichtbaar kunnen uorden 

gemaakt en zode ride kunnen uorden geteld. Deze films zijn in principe gevoelig 
222 

voor alle o-uitzendende radionucliden zoals bijv. radon ( Rn) en thoron 

( T*n) en hun vervalproducten. Vrije blootstelling aan de lucht heeft tot het 

begin van dit onderzoek nog geen betrouwbare resultaten opgeleverd (zie sectie 

III.E.4). Met behulp van een filter kan men er echter voor zorgen dat alleen 

radon wordt doorgelaten (diffusie) terwijl de in de lucht aanwezige 

dochterproducten van radon en thoron buiten de met het filter afgescheiden 

ruimte blijven. De halveringstijd van thoron (T^ • 53 s) is zo kort dat er 

nauwelijks of geen thoron door het filter zal konen. Men meet met deze methode 

dus uitsluitend de radonconcentratie (Urban 1981). 

Bij de keuze van het uiteindelijke meet instrument bestond naast de 

mogelijkheid gebruik te maken van commerciele passieve radonmeters ook de 

mogelijkheid om meetbekers, sporenfolies en etsapparatuur, ontwikkeld en 

gebruikt in de Bondsrepubliek Duitsland (Urban 1981), te kopen. Voor deze 

laatste mogelijkheid werd gekozen omdat naast een aanzienlijke kostenbesparing 

vergeleken met de commerciele dosismeters, het etsen in elgen beheer ook de 

mogelijkheid openliet om de etsprocedures te optimaliseren. Tevens schiep het 

de mogelijkheid om via het aanbrengen van een dekselfolie eventueel ook 

radondochterconcentraties te bepalen. Verder lieten deze "Karlsruhe" bekers 

toe een thermoluminiscentie dosismeter (TLD) aan de binnenkant van het deksel 

aan te brengen. Via deze TLD verkrijgt men informatie over het gemiddelde 

gammastralingsniveau (zie sectie III.C). 

III.B Radonmeetbeker 

Figuur III.l toont een foto van de ult kunststof vervaardigde meetbeker. 

Een schetnatische doorsnede van deze meetbeker is gegeven in fig. III.2. Uit 
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deze figuur blijkt dat het gedeelte tussen het glasvezelfilter en het deksel 

in open verbinding staat met de lucht van de meetorageving. Het sporenfolie in 

het deksel staat dus bloot aan ct-straling, afkomstig van in de 1.-̂  t aanwezige 

radon en thoron en hun vervalproducten. .let onderste deel van de bek is 

afgesloten met het filter waardoor alleen radon uit de lucht tot dit gedeelte 

doordringt. De folies die kunnen uorden geplaatst bij de bodem (bodemfolie) 

en/of vlak onder het filter (filterfolie) staan bloot aan de a-straling van 

radon uit de lucht dat door het filter is gediffundeerd en aan a-deeltjes 

afkomstig van radondochters die gevormd warden bij het verval van dit radon in 

het onderste deel van de meetbeker. De gebruikte folies zijn commercieel 

verkrijgbare, reeds in de juiste afmetingen gestanste folies van 300 vm dik 

polycarbonaat (Makrofol). Ze werden "radonvrij" verpak.t in kokers met elk 

circa 1000 stuks geleverd. 

Zoals in sectle III.A is aangegeven veroorzaken a-deeltjes die het folie 

binnendringen schade in de structuur van het folie. Deze schade hangt af van 

de energieafgifte per lengte-eenheid in het materiaal. De intree-energie hangt 

af van de vervallende kern en het energieverlies van het a-deeltje in de 

lucht. Figuur III.3 geeft de energieafgifte per lengte-eenheid user voor een 

geladen deeltje in materie (Williamson 1966). Een dergelijke krorame wordt de 

Bragg-curve genoemd. Uit fig. III.3 blijkt dat de energieafgifte maximaa1 is 

vlak voordat het deeltje wordt gestopt. Deze eigenschap van de wisselwerking 

tussen a-straling en materie houdt in dat de grootste beschadiging in het 

folie zich bevindt op een diepte wear het or-deeltje bijna volledig is gestopt, 

dus juist voor het eind van het a-spoor. 

De etsprocedure (zie sectie III.E) bestaat uit twee processen, het voor-

of pre'étsen (PE) en het electrochemisch etsen (ECE). In het eerste proces 

wordt een laag van het materiaal wegge'étst om het sterk beschadigde gedeelte 

van de o-sporen vlak onder het oppervlak van het folie te krijgen. In het 

tweede proces uorden de beschadigingen vergroot zodat zij zlchtbaar vorden. De 

tijdens het vooretsen wegge'étste laag van het folie korat dus overeen met een 

bepaald energieverlies dat ongeveer gelijk is aan de intree-energie; a-

deeltjes met een lagere Intree-energie geven beschadigingen in het wegge'étste 

deel van het folie en de bijbehorende sporen kunnen met electrochemisch etsen 

niet raeer zichtbaar gemaakt uorden. Omdat ook met electrochemisch etsen maar 

een bepaalde diepte onder het oppervlak kan uorden bereikt is men dus met deze 

etsprocedure gevoelig voor een bepaald interval in intree-energie'én van het a-

deeltje. Het zal duidelijk zijn dat dit energie-interval ook nog afhankelijk 
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is van de hoek uaaronder het a-deeltje het folie binnenkomt. De energie van 

de a-deeltjes die vrijkomen bij het verval van radon en de diverse dochters is 

niet gelijk (5,5; 6,0 en 7,7 MeV voor resp. 222Rn, 2 1 8Po en 2 1 4 P o ) . 0m toch 

een gelijke intree-energie bij het folie te hebben moeten de meer energetische 

a-deeltjes een langere weg door de lucht in de beker afleggen dan de lager 

energetische deeltjes. Voor een bepaald vooretsproces zijn in fig. III.4 de 

gebieden aangegeven waarvan de sporen t.g.v. de a-deeltjes zichtbaar gemaakt 

kunnen worden (Urban 1981). Uit fig. III.A blijkt dat de gevoeligheid van de 

meetbeker afhankelijk is van de bekergeoraetrie, de positie van het folie, en 

de effectieve dracht van de a-deeltjes. 

Na het etsproces wordt met een microfiche uitleesapparaat en printer een 

circa 14 maal vergroot beeld van een deel van het folie en de daarop zichtbare 

sporen op papier gemaakt (zie fig. III.5). Op de afdruk wordt ("met de hand") 

het aantal sporen op elk van de vier gelijke sectoren van een cirkel met een 

oppervlakte van 2 cm in het centrum van het folie (zie fig. III.5) geteld. 

De meetbekers voor de metingen in huis werden uitgerust met een bodem-

folie en een dekselfolie. Voor de metingen in de buitenlucht, waar een lagere 

concentratie werd verwacht, werden om de nauwkeurigheid te vergroten bekers 

met drie folies gebruikt: bodem-, filter- en dekselfolie. 

III.C Thermoluminescentle dosismeter 

De schematische doormr.de van de radonneetbeker in fig. III.2 geeft aan 

dat in het deksel van de btver een thermoluminescentle dosismeter (TLD) is 

aangebracht. Met deze TLD werd gedurende de meettijd de blootstelling aan de 

gammastralingscomponent van d« natuurlijke achtergrondstraling bepaald. De TLD 

(zie fig. III.6) bestaat uit een kartonnen kaartje waarin 1 of 2 TLD chips 

uorden aangebracht, zodanig dat ze door hun plastic omhulsel vorden beschermd 

tegen ongewenste invloeden van buiten. Ook licht wordt door de verpakking 

tegengehouden. 

Bij blootstelling aan gammastråling, die door de wand van de meetbeker en 

de verpakking nauwelijks wordt belnvloed, kunnen electronen in het TLD-

•ateriaal uorden aangeslagen naar een quasi-gebonden toestand. De mate waarin 

die toestanden in de TLD worden bevolkt is een maat voor de afgegeven energie. 

Om de TLD's uit te lezen worden ze verwarmd waardoor de electronen uit hun 

quasi-gebonden toestand trillen en terugvallen naar een energetisch lagere 

toestand; dit terugvallen geschiedt onder uitzendlng van licht. Net een 

http://doormr.de
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fotomultiplicatorbuis meet men de totale lichtopbrengst. Via een ijkprocedure 

kan ult deze lichtopbrengst de door de gammastråling afgegeven energie, d.w.z. 

de dosis worden afgeleid. 

V66r de montage uorden de TLD's "genuld" door middel van een uitstook-

procedure. Vanaf dat moment begint dus de registratie van de plaatselijke 

gammastråling. Omdat ook "onbestraalde" TLD's een (kleine) lichtopbrengst 

geven, moeten de gemeten waarden voor deze "blanco" uaarden vorden gecorri-

geerd. Door de dasisaeters in goed bekende stralingsvelden te plaatsen kan men 

de calibratiefactor voor de TLD's bepalen. Gezien de energie-response van het 

gebruikte TLD materiaal werd als stralingsveld de natuurlijke achtergrond-

straling op diverse plaatsen gedurende een tijdsvak van 2 å 3 weken genomen. 

Het exposietempo ter plaatse werd bepaald met een gecalibreerde ionisatiekamer 

(fabrikaat: Reuter-Stokes) die ook voor andere metingen in het kader van het 

SAWORA programma werd gebruikt (van Dongen 1984). De standaard afwijking in de 

calibratie.actor wordt geschat op ongeveer 7%, hierin zijn begrepen de experi

mented spreiding in de resultaten van de calibratiemetingen en de spreiding 

in de calibratie van de ionisatiekamer. Deze calibratie werd alleen uitgevoerd 

voor het TLD-materiaal CaF2:Dy. Het eveneens gebruikte, minder gevoelige, LiF 

izie hierna) werd met gebruikmaking van standaardbronnen gecalibreerd (zie ook 

sectie III.G.2c). Het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten 

verzorgde als subcontractant de genoemde uitstook-, uitlees- en calibratie-

procedures. Deze procedures zijn elders beschreven (Stoute 1983, 1984). 

Door het ECN werd ook de aanschaf en controle van de TLD's verricht. Voor 

de metingen werden 5800 CaF2:Dy TLD's besteld. Bij het begin van de metingen 

(1-9-82) waren deze echter nog niet geleverd en werd gestart met een oudere 

bij ECN aanwezige partij TLD's van hetze1'-le type. Enkele tientallen dosis

meters werden voorzien van LiF TLD's. Jaarbekers werden bovendien voorzlen van 

een Li" TLD, het standaard bij ECN in gebruik zijnde type. Pas medio september 

1982 werd een partij van 400 stuks CaF2:Dy afgeleverd. In december 1982 volgde 

een partij van 2000 stuks. Deze moesten warden afgekeurd wegens een te kleine 

gevoeligheid en een te grote spreiding in de gevoellgheid. Het tekort aan 

TLD's ward aangevuld met LiF TLD's afkoastig van RD-TNO te Arnhem en met CaF2 

TLD's van de KEMA. Deze leveringsproblemen hebben e' toe geleld dat een aantal 

meetbekers niet van TLD's konden warden voorzien. In maart 1983 werden nog 

3400 "goede" CaFjiDy chips afgeleverd, zodat in totaal slechts 3800 stuks zijn 

aangeschaft. 
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III.D Metingen 

Teneinde raogelijke problemen met de distributie van de bekers te kunnen 

signaleren en oplossen werd in september 1982 begonnen met de plaatsing in 

regio noord en begon het onderzoek in de rest van het land op 1 januari 1983. 

Binnenshuis werden de bekers £?plaatst in de woonkamers en in sommige 

huizen ook in een tweede vertrek (meestal een slaapkamer). Veelal werd gekozen 

voor plaatsing op een kast of op een plank van een open kast op een hoogte van 

1,5 å 2 m boven de vloer. In een beperkt aantal woningen werd een set 

meetbekers in de kruipruimte geplaatst. 

De buitenbekers werden in houten meethuisjes (voor doorsnede zie fig. 

III.7) geplaatst die op minstens 5 m van bebouwing of bestrating en op een 

hoogte van 1,5-2,0 m boven het maaiveld aan een houten paal of boom werden 

bevestigd. Ook kon gebruik gemaakt vorden van de weerhutten op circa 35 hoofd-

en termijnstations van het KNMI. 

Het klaarmaken van de meetbekers, de distributie van de bekers en het 

later verzamelen en demonteren van de bekers werd uitbesteed aan Ingenieurs-

bureau voor Milieuzaken en Civiele Techniek 'Oranjewoud' BV te Driehuis. Het 

monteren en demonteren van de bekers geschiedde 1 dag voor de distributie, 

respectievelijk 1 dag na het verzamelen van de bekers door medewerkers van het 

ingenieursbureau. Na demontage werden de folies in een plastic slang 

("radonvrij") verpakt en naar het KVI teruggezonden. 

Up ledere raeetplaats waren ged urende de gehele periode twee bekers 

aanwezig: een jaarbeker die daar gedurende de gehele meetperiode van 1 jaar 

bleef en een zogenaamde wisselbeker die binnenshuis om de vier maanden en 

buiten om de 6 maanden verwlsseld werd. De keuze van de blootstellingsduur 

volgde uit de resultaten van het in hoofdstuk I genoemde vooronderzoek naar de 

momentane radondochterconcentraties (Wolfs 1984a, 1984b). De verschillende 

periodes zijn schematiseh in fig. III.8 weergegeven. Elke periode van 

plaatsen, verwisselen of weghalen van de bekers duurde 4 å 5 weken. 

Noch bij de plaatsing, noch bij het verwisselen en afhalen werden 

ernstige problemen ondervonden. Slechts in een zeer kleln aantal gevallen 

moest uorden gekonstateerd dat de bewoners hun nieuwsgierigheid niet hadden 

kunnen bedwingen en de bekers hadden geopend. Ook gingen tijdens de 

jaarwisseling enkele meetbekers op buitenmeetpunten verloren. 
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III.E. Etsprocedures 

III.E.l Inleiding 

Voor het etsen van de folies is gebruik gemaakt van de in Karlsruhe 

ontwikkelde ets-apparatuur (Urban 1981). Hoeuel in principe zonder meer de 

door Urban gevolgde methode voor het etsen van bodemfolies gebruikt had kunnen 

uorden, werd besloten eerst een aantal proeven te doen om na te gaan uat de 

gevoeligheid van het etsproces voor de verschillende parameters van het 

etsproces is. Hiervoor uaren een aantal redenen: 

- Omdat in het vertrek waar het etsen geschiedt de temperatuur grote 

variaties vertoont moest gebruik gemaakt uorden van een temperatuurkast; 

dit geeft de vrijheid te etsen bij een hogere temperatuur dan in Karlsruhe 

(20"C), daardoor zou een kortere etstijd kunnen uorden gekozen. 

- Een grotere detectiegevoeligheid (d.i. het aantal sporen per oppervlakte-

eenheid per eenheid van blootstelling) zou gunstig zijn net het oog op de 

nauwkeurigheid; met name voor de metingen buiten, waar lage concentraties 

werden verwacht, was dit van belang. 

In de meetbekers die buiten uorden gebruikt (uitgerust met een noderafolie 

en een filterfolie, zie séctie III.E) is gemiddeld de door de a-deeltjes af 

te leggen afstand in de lucht kleiner dan in de bekers met alleen een 

bodemfolie. Dit zou kunnen betekenen dat het etsproces voor folies uit 

buitenbekers ånders zou moeten zijn dan voor folies uit binnenbekers. 

Over de wijze van etsen van dekselfolies was nog niets bekend, dit proces 

moest nog helemaal uorden uitgezocht. 

- Mocht tijdens het etsen door een storing 6én van de parameters afwijken van 

de standaarduaarde dan is het nodig te we ten vat het effect van een 

dergelijke afwijking is om te kunnen beoordelen of de storing tot een niet-

aanvaardbaar resultaat leidt of dat nog een bepaalde correctie zou kunnen 

uorden toegepast. 

Om deze proeven uit te voeren zijn bij het ECN te Petten een tueetal 

bestrålingen van elk ruim 100 meetbekers in een radonruimte gedaan. De door 
-3 -3 

het ECN opgegeven exposies uaren 24 uCi m h (6 yCi m x 4 h) resp. circa 

15 pCi m • h (0,6 vCi m"^ x 26 h), d.u.z. circa 40 resp. 25 kBq.d.m . Voor de 

folies uit deze meetbekers is de relatieve efficientie van het etsproces 

bestudeerd als functie van een aantal parameters van het etsproces. Bij deze 

proeven zijn de door Urban gegeven etsomstandlgheden als uitgangspunt genomen. 

De resultaten en de keuze van de deflnltieve etsparaneters uorden in de 

volgende secties besproken. Bij het kiezen van deze parameters is dus empi-
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rlsch te werk gegaan; aan het alternatief, hec berekenen van de optimale 

condities, bleken zoveel onzekerheden verbonden dat op zijn minst een 

empirische controle nodig zou zijn. Uit tijdgebrek is de theoretische 

benadering daarom achterwege gelaten. 

Voor het berekenen van de radonconcentratie uit het aantal sporen is het 

nodig de calibratie van het gehele proces te kennen. Daartoe zijn bij een 

viertal centra meetbekers blootgesteld aan bekende radonconcentraties. De 

resultaten van die calibraties uorden in sectie I1I.F beschreven. Daarin uordt 

ook het resultaat vermeld van de deelname aan de door de Europese Commissie in 

samenwerking met de OECD georganiseerde Second European Radon Dosimetry 

Intercomparison (OECD 1985). 

III.E.2 Bodemfolles van blnnenbekers 

De parameters van het in Karlsruhe toegepaste etsproces (Urban 1982) zijn 

vermeld in de tueede kolom van tabel III.l. Daarbij dient te uorden 

aangetekend dat in afwijking van de in referentie Urban 1981 genoemde 6 N KOH-

oplossing door Urban een 6,9 N KOH-oplossing werd gebruikt (Urban 1982) en dat 

tevens voor het vooretsen (PE) en het electrochemisch etsen (ECE) dezelfde 

oplossing werd gebruikt. 

In figuur III.9 is ueergegeven hoe de sporendichtheid en de gemiddelde 

spoordiameter afhangt van de etsparameters. Elk punt in deze figuur correspon-

deert met het resultaat voor 7 a 8 geetste folies, gecorrigeerd voor onder-

grond (zie sectie III.G), de aangegeven fouten zijn standaarddeviacies. 

De waargenomen toename van de efficientie met toenemende temperatuur 

maakte het aantrekkelijk een hogere etstemperatuur dan 2 0 "C te kiezen. Ora 

niet al te grote diameters van de 9poren te krijgen (grotere kans op overlap

pende sporen) leek 25 'C een redelijke uaarde. In principe uorden door de 

keuze van een andere etstemperatuur (d.w.z. een andere etssnelheid) sporen 

t.g.v. een andere ener£' »band voor a-deeltjes zichtbaar gemaakt. Dit zou 

kunnen leiden tot een grotere spreiding in het aantal sporen (zie bijvoorbeeld 

sectie III.E.A) maar een dergelljk effect is niet waargenomen. Welke 

energieband zichtbaar wordt gemaakt is niet in detail nagegaan. Een indruk kan 

echter uorden verkregen uit fig. III.A, hoewe1 daarbij moet uorden aangetekend 

dat de energiebanden (fig. 4 en tabel 2 van ref. Urban 1981) niet correct zijn 

berekend. Bij de berekening ervan is namelijk abusievelijk aangenomen dat de 

afstand die een a-deeltje met beginenergie Ea in lucht aflegt totdat de 
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energie is afgenomen tot !£ gelijk is aan de dracht in lucht van een a-deeltje 

met een b^ginenergie Ea~&E. 

De afhankelijkheid van PE-tijd en ECE-tijd bleek gering te zijn. G«kozen 

is voor respectievelijk 1 en 3 uur. De uit fig. III.9 af te Leiden toename in 

gevoeligheid met ruim 30% door i.p.v. 20 *C een etstemperatuur van 25 *C te 

kiezen, is uiteindelijk niet ten voile bevestigd door eenzelfde stijging van 

de calibratiecoefficient (zie III.F.2). De reden daarvoor is niet duidelijk-

Het lijkt niet uitgesloten dat de effectieve etstemperatuur in Karlsruhe hoger 

is dan de opgegeven 2 0* C. Gebleken is namelijk dat een ingepakt etspakket erg 

langzaam in temperatuur verandert. Daarom dient het etspakket voordat de fo

lies er in gemonteerd wrden reeds op de voor het etsen gebruikte temperatuur 

te uorden gebracht, hieraan is in Karlsruhe vermoedelijk onvoldoende aandacht 

besteed. 

De resultaten gaven geen aanleiding om andere parameters dan temperatuur 

en ECE-tijd te wijzigen. De definitieve voor dit onderzoek gekozen etspara

meters zijn vermeld in de derde kolom van tabel III.l. 

III.E.3 Bodem- en filterfolies in buitenbekers 

Zoals reeds in sectie III.E.l opgemerkt is, t.g.v. de aanwezigheid van 

het filterfolie, in buitenbekers de gemiddelde door a-deeltjes af te leggen 

afstand kleiner dan in binnenbekers. Dit betekent dat de gemiddelde energie 

waarmee de a-deeltjes bodem- en filterfolie ' treffen hoger is, een langere 

vooretstijd zou daarom misschien een hogere detectie-efficientie kunnen 

opleveren. Uit fig. III.l0, waarin het aantal sporen als functie van de 

vooretstijd is gegeven (overige etscondities zoals gegeven in de derde kolon 

van tabel III.l) blijkt dat een langere vooretstijd dan 1 uur geen noemens-

waardige winst in gevoeligheid oplevert. De gerInge spreiding bij 1 uur 

vooretstijd en het felt dat bij voorkeur niet afgeveken moest worden van de 

standaardetsprocedure heeft geleid tot de keuze van 1 uur vooretstijd voor 

zowel bodem- als filterfolies uit buitenbekers. 

Uit vergelljklng aet de resultaten voor bodemfolies uit binnenbekers 

blijkt het toevoegen van een filterfolie te leiden tot een circa 2,2 maal zo 

grote detectlegevoeligheid. 

*) van het filterfolie 
folie is gekeerd. 

vordt de zijde geetst die naar het bodem-
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III.E.4 Dekselfolies. 

De o-deeltjes uitgezonden bij het verval van radon of radondochters in de 

ruirate tussen deksel en filter kunnen door het in het deksel gemonteerde 

dekselfolie geregistreerd uorden. Oradat de luchtlaag tussen filter en deksel-

folie (15 nun) veel kleiner is dan de luchtlaag tussen filter en bodemfolie 

(zie fig. III.2) zullen de a-deeltjes getniddeld veel dieper in het dekselfolie 

doordringen dan in het bodemfolie. Dat betekent dat de etstijd voor deksel-

folies ook veel langer zal moeten zijn dan voor bodemfolies. Op grond van de 

ot-energieen, de bijbehorende dracht in lucht en in Makrofol, en op grond van 

etsresultaten voor een aantal met verschillende ct-energieBn besrraalde folies 

Herd geschat dat de vereiste vooretstijd, bij overigens dezelfde etsparameters 

als voor de bodemfolies (zie tabel III.l), circa 35 uur zou bedragen. Bij een 

dergelijke vooretstijd bleek echter dat op de folies zeer onregelmatige 

sporenpatronen zichtbaar werden, zie figuur III.11. De vlekkerige concentra-

cies van sporen zijn vermoedelijk afkomstig van a-deeltjes uitgezonden door 

radondochters die t.g.v. electrostatische effecten op het dekselfolie in 

clusters zijn neergeslagen (plate-out). Dit verschijnsel blijkt erg aan 

fluctuaties onderhevig te zijn, en dit verklaart de grote spreiding in het 

aantal sporen op onder gelijke omstandigheden bestraalde en ge'étste 

dekselfolies (zie figuur III.12). 

Dit resultaat betekent dat zodanig ge'étst moet uorden dat a-sporen van 

lagere energie zichtbaar uorden gemaakt. De meest optimale etstijd daarvoor is 

empirisch vastgesteld. Ten einde de etstijd binnen redelijke grenzen te houden 

is in deze experimenten voor het vooretsen een afwijkende etsoplossing 

gebruikt, namelijk een 60:40 KOH-ethanol oplossing die (zie fig. III.13) een 

1,6 maal grotere etssnelheid geeft dan de standaardoplossing. Variatie van de 

vooretstijd over een groot traject geeft bij etsen van de bij ECN bestraalde 

folies het resultaat zoals weergegeven in figuur III.12. Duidelijk is dat over 

een traject van vooretstijden tussen 13 en 33 uur de spreiding in het 

waargenoraen aantal sporen erg groot is, deze spreiding correspondeert met de 

vlekkenstructuur op de folies. Bij etstijden van 11 uur en korter wordt de 

relatieve spreiding aanvaardbaar. Uit de figuur is duidelijk dat de gevoelig-

held bij deze kortere etstijden kleiner wordt dan in het plateau tussen 13 en 

25 uur. Bij 11 uur is deze afname klein en deze tijd is dan ook gekozen als 

compromis tussen afname in gevoeligheid en grote spreiding t.g.v. plate-out. 

Het kan dus niet uitgesloten uorden dat een deel van de zlchtbare sporen een 

gevolg is van plate-out op het folie, de correctie hiervoor is automatlsch ih 
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de calibratiefactor opgenoraen. 

De definitieve etsparameters zijn gegeven in de rechter koloni van tabel 

III.l. De gekozen etsoplossing heeft het voordeel dat veruarring wordt 

voorkomen bij het klaarmaken van oplosslng voor het etsen van bodem- of 

dekselfolies. De bij deze etsoplossing benodigde vooretstijd (18 uur) heeft 

bovendien het voordeel dat door het vooretsen 's nachts te laten gebeuren het 

in- en uitpakken van de etspakketten tijdens de normale uerktijden kan 

geschieden. 

III.F Caiibraties 

III.F.l Inleiding 

Zoals reeds in sectie III.E.1 werd aangegeven kon niet zonder meer de 

calibratiecoefficient uit referentie (Urban 1981) worden overgenomen. Om voor 

de door ons gebruikte etsprocedures calibratiecoefficienten te krijgen zijn in 

een aantal laboratoria meetbekers blootgesteld aan bekende concentraties van 

radon. De voor deze calibraties gebruikte folies waren tijdens de montage van. 

de meetbekers voor het landelijke onderzoek uit de voorraad folies genomen 

(ca. 1 calibratiefolie per 20 folies voor meetbekers). Door deze folies weer 

te verdelen over de verschillende laboratoria en over de verschillende series 

per laboratorium uerd bereikt dat de resultaten van elk van de calibraties 

zoveel mogelijk betrekking hebben op de gehele partij folies die voor het 

onderzoek zijn gebruikt en niet uitsluitend op één of enkele deelleveranties. 

Om het effect van eventuele variaties in de etscondities uit te middelen zijn 

de calibratiefolies gelijk met folies uit het landelijk onderzoek geetst; per 

etsing van totaal 20 folies warden maximaal 2 calibratiefolies geetst. 

De calibraties van binnen- en buitenbekers zijn uitgevoerd bij exposie-

waarden die ook bij de metingen in huizen, resp. buiten mochten worden 

verwacht. Elke calibratieserie voor binnenbekers bestond uit 10 bekers. Omdat 

het aantal in het onderzoek gebruikte buitenbekers veel kleiner was dan het 

aantal binnenbekers bestonder. calibratieseries voor de buitenbekers uit 6 

bekers. Helaas bleek dat een aantal series één of meer onbruikbare folies 

bevatten (zie'ook sectie III.G.l). 

Een overzicht van de calibratieseries wordt gegeven in tabel III.2. De 

resultaten voor de folies die de radonconcentratie aangeven worden gegeven in 

sectie III.F.2 en III.F.3, de resultaten voor dekselfolies worden vermeld in 

sectie III.F.4. In secties III.F.2 en III.F.4 worden ook de resultaten van de 
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deelname aan de "Second European Intercomparison of Radon Dosimetry" vermeld. 

Speciale vermelding verdienen de bij het Bureau of Mines (BM) in Denver 

(U.S.A.) uitgevoerde bestrålingen. De resultaten van deze exposures weken zeer 

duidelijk af van die bij de overige laboratoria. Aanvankelijk bestond de 

indruk dat dit een gevolg was van een afwijking in de ildaar gebruikte 

calibratie. De reden moet echter gezocht uorden in de lagere atmosferische 

druk (-65 cm Hg) op 1500 m boven zeeniveau. Uaar mogelijk zijn de resultaten 

na toepassing van een correctiefactor alsnog gebruikt. 

III.F.2 Calibratie van bodemfolies in blnnenbekers. 

De resultaten voor bekers met alleen een bodemfolie onder het filter zijn 

in figuur III.14 weergegeven. Voor elke serie is het gevogen gemiddelde geno-

men van het per folie gevonden effectieve aantal sporen (d.w.z. het aantal 

st>oren verminderd met het bijbehorende aantal ondergrondsporen). De aangegeven 

fouten zijn externe fouten. De fout in de exposiewaarden is de door de labora

toria opgegeven fout, of een schatting van de fout (bijv. terwijl door 

Stockholm een fout < 1 Ol opgegeven werd, is als fout 7% genomen). De punten 

voor de blootstellingen bij BM (Denver) zijn weergegeven bij exposiewaarden 

die een factor 1,55 groter zijn dan door BM opgegeven. Deze empirisch bepaalde 

factor geeft de correctie voor de bovengenoemde afwijking in luchtdruk. 

In de veronderstelling dat de resultaten beschreven kunnen uorden met 

10log N - a + b l°log X , (III.l) 

2 
waarbij N het aantal sporen over het uitgelezen gedeelte van het folie (2 cm ) 

_•» 
is en X de dosis (in Bq.d.m J ) , zijn met de methode van de kleinste kwadraten 

de volgende waarden voor de co'éfficienten a en b gevonden: a • -1,12 ± 0,07 en 

b - 0,91 ± 0,02 (de lijn In fig. III.14, zie ook tabel III.3). In deze 

aanpassing werd de gewichtsfactor voor ieder meetount verkregen door de fouten 

in N en X kwadratlsch op te tellen. 

De gevonden waarde van b - 0,9 betekent dat het aantal sporen niet recht 

evenredig is met de blootstelling, zoals men zou verwachten. Het was echter 

duidelijk dat we hier met een regel effect te maken hadden want uit de 

resultaten van de bestrålingen bij elk van de afzonderlijke laboratoria werd 

ook b = 0,9 gevonden. Bovendien bleek dat, hoewel door Urban een calibratie 

coefficient b » 1 werd gebruikt de Karlsruhe calibratiegegevens ook beter 
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beschreven uorden met b = 0,9 (zie fig. 1 in referentie (Urban 1981)). 

Mogelijke oorzaken voor een waarde b < 1 zouden kunnen zijn: (i) overlap

pende sporen bij hoge blootstellingen, (ii) concentratieverandering van de 

etsoplossing bij groot aantal sporen waardoor heC etsen minder effectief 

geschiedt, (iii) niet-lineaire effecten in de meetbeker bij hogere radoncon-

centraties, bijv. een verzadiging van plate-out op filter en bekerwand waar-

door radondochters vrij in de beker blijven. Terwijl het effect (iii) niet te 

berekenen is kunnen de effecten (i) en (ii) uorden uitgesloten op grond van 

het resultaat van bestrålingen van folies met een a-bron ( ^Am) gedurende 

verschlllende tijden: voor het verband tussen aantal sporen per cm (uiteenlo-

pend van 20 tot 3500) en exposietijd (evenredig met exposie) werden de coeffi-

cienten a - -1,46 ± 0,03 en b - 0,983 ± 0,006 gevonden. Als de effecten (i) en 

(ii) een rol zouden spelen zouden zij ook in dit geval een duidelijk van 1 

verschlllende waarde van b tot gevolg moeten hebben. Overigens kon effect (i) 

ook op grond van een kansberekening (zie bijv. Birchall 1984 en Riedel 1979) 

vorden uitgesloten. 

In fig. III.14 zijn ook opgenomen de resultaten van de blootstellingen in 

het kader van de reeds genoemde OECD/CEC Intercomparison (OECD 1985). In deze 

intercomparison werden radondosismeters van circa 15 verschlllende instituten 

bij het NRPB blootgesteld aan bekende radonconcentraties. Van het KVI kregen 

drie series van elk 9 3 10 bekers blootstellingen van respectievelijk 2,33, 

6,13 en 8,3 kBq.d.m . Voorts werd steeds 1 beker blootgesteld aan 3,4 '\ 7,1; 

15,0; 32,1 en 75 kBq.d.m'3 (zie ook tabel III.2). De fout in deze door NRPB 

opgegeven exposiewaarden is circa 102. Slechts bij de hoogste blootstelling 

werd een duidelijke afwijking tussen meetpunt en calibratiecurve waargenomen. 

III.F.3 Callbratie van bultenbekers 

De resultaten van de calibratiebestralingen van bultenbekers zijn in flg. 

III.15 weergegeven. Omdat sonmige folies ten gevolge van materlaalfouten geen 

bruikbaar resultaat gaven (zie nectie III.Cl) moest de callbratie gemaakt 

uorden zowel voor het aantal sporen op bodem- en filterfolie afzonderlijk als 

voor de som van het aantal sporen op beide folies. In dit geval zijn de 

resultaten van de bestrålingen in Denver niet gebruikt omdat de relatleve 

' Het meetpunt bij deze exposiewaarde is niet in de figuur 
weergegeven omdat het samenvalt met enkele van de 
callbratiepun ten. 
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fouten in het aantal sporen veel groter uaren dan bij de calibratie van de 

binnenbekers, bovendien bleek de wearde van een eventueel toe te passen 

correctiefactor aanzienlijk te verschillen van de empirisch bepaalde 

correctiefactor voor de binnenbekers (zie sect. III.F.2). 

Hit de figuur is duidelijk dat ook voor deze calibratie b * 1, ook in dit 

geval bestaat er dus geen evenredig verband tussen aantal sporen en 

blootstelling. Daarom is ook in dit geval de ultdrukking II1.1 gebruikt voor 

het bepalen van de calibratiecurves. De gevonden waarden van de co'éfficienten 

a en b in deze ultdrukking worden gegeven in tabel III.3. 

III.F.4 Calibratie van dekselfolles 

Als niet-lineaire effecten verwaarloosd uorden zal bij concentratie Cr en 

CJ van radon, resp. radondochters in de lucht het aantal sporen per 

tijdseenheid (gecorrigeerd voor ondergrondsporen) op deksel-, resp. bodemfolie 

gegeven uorden door: 

Nd - PrCr + PdCd (III-2) 

en Nb - qrCr (III.3) 

waarbij pr en pd de gevoeligheid van het dekselfolie voor radon, resp. 

radondochters is en qr de gevoeligheid van het bodemfolie voor radon. Deze 

gevoeligheden hangen af van de geometrie in de meetbeker en van de gevolgde 

etsprocedures. De radondochterconcentratie kan dan m.b.v. 

1 pr 
cd " TT <NH "7T V (III-4) 
a Pd o \ b 

uit de beide aantallen sporen bepaald verden, althans als het quotient Pr/<Ir 

en de calibratiecoefficlent pd bekend zijn. 

Uit de resultaten van enkele bekers die aan lucht aet een, t.o.v. de 

radonconcentratie, relatief lage radondochterconcentratie werden blootgesteld 

volgde p_/qr • 1, 07 ± 0, 04, zodat NRD het aantal sporen t.g.v. radondochters, 

gegeven wordt door: 

NRD - Nd - (1,07 ± 0,04) Nb. (III.5) 

Figuur III.16 geeft voor de calibratiebestralingen van binnenbekers het 
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verband tussen NRD en exposle. De lijn is het resultaat van een kleinste 

kwedraten aanpassing en de bijbehorende waarden van de coefficienten a en b 

(zie formule III.l) zijn in tabel III.3 vermeld. Ook hier blijkt een niet-

lineair verband (b * 1) tussen aantal sporen en exposle te bestaan. Niet 

duidelijk is wet het precieze eff:t van verwaarlozing van niet-lineariteit in 

formules III.2 t/m III.5 op het resultaat is. Voor buitenbekers is dezelfde 

calibratie gebruikt, met dien verstande dat NRD, analoog aan formule III.5 

wordt bepaald uit het aantal sporen op dekselfolie en de som van het aantal 

sporen op bodem- en filterfolie. 

De fout in de datapunten in fig. III.16 en de spreiding tussen de punten 

is groter dan voor de radoncalibratie (fig. III.14) en dit leidt tot een 

grotere fout in de oepaling van de radondochterconcentraties. De grotere fout 

in de punten wordt veroorzaakt door de grotere statistische fout in het 

verschil van 2 sporenaantallen (zie formule III.S), en vermoedelijk ook door 

fluctuaties in de mogelijke bijdrage van plate-out op het dekselfolie (zie 

sectie III.E.A). De spreiding tussen de punten is o.a. een gevolg van het felt 

dat geen rekening is gehouden met mogelijke verschillen in de gevoeligheid van 

de methode voor de verschillende radondochters en de onzekerheid in de 

relatieve hoeveelheden van elk van de radondochters tijdens. de bestrålingen. 

Verschillen in aerosolcondities kunnen eveneens een rol spelen. 

De invloed van aerosolcondities wordt gelllustreerd door het feit dat 

voor bestrålingen in het NRPB-laboratoriin bij drie zeer verschillende 

dochterconcentraties met o.ize methode steeds een ongeveer gelijke (lage) 

dochterconcentratie werd temeten. Dat de methode onder deze omstandigheJen 

niet werkt wordt toegeschreven aan de klelne diameter van de met behulp van 

een gloeidraad gegenereerde aerosols. Deze zullen door de grotere bewegelijk-

heid reeds neerslaan (plate-out) voordat ze in de ruimte onder het deksel van 

de meetbeker arriveren. De lading van de aerosols kan ook een rol hebben 

gespeeld, de verhouding tussen radon- en radondochterconcentratie werd 

namelijk geregeld door dochters d.m.v. een electrostatlsch veId weg te vangen, 

dit zou erop kunnen wijzen dat de gemiddelde ladingstoestand van de aan 

aerosols gebonden dochters erg afwijkt van de omstandigheden bij de overige 

bestrålingen en bij blootstelling bulten het laboratorium. 

Onder praktijkomstandigheden werd wel goede overeenstemming gevonden. 

Blootstelling in een Britse woning in het kader van de OECD/CEC Intercompari-

son (OECD 1985) leverde namelijk radon- en radondochterconcentraties van 6,5 ± 
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0,2 resp. 2,4 ± 0,4 kBq.d.m (externe fouten) op; dit komt zeer goed overeen 

met de door NRPB opgegeven waarden van 6,1 en 2,5 kBq.d.m (fout circa 10%). 

III.G Van folie tot radon(dochter)concentratie 

III.G.l Methoden 

Omdat bij dit onderzoek circa 6000 meetbekers en meer dan 14000 folies 

zijn gebruil.t was een goede administratie van bekers en folies zeer 

belangrijk. 

Door de mede we i kers van het lngenieur3bureau Oranjewoud werd een 

handgeschreven administratie gevoerd die naderhand werd overgebracht naar de 

VAX 11/780 computer van het KVI. 

Elke beker en elk folie werd van een uniek nummer voorzien; de nunmering 

was zodanig dat er uit kon warden afgeleid voor welke regio de folies en de 

bekers bestemd waren. Tevens bepaalde het nunmer of het ging om een binnen- of 

een buitenbeker, een wissel- of een jaarbeker, of om een bodem-, filter- of 

dekselfolie. Op inpaklijsten werd aangetekend datum en tijdstip van inpakken, 

nummer van de beker, nummers van in die beker gemonteerde folies en TLD en van 

de koker waaruit de folies waren genoraen. Na elke 10 resp. 20 folies die in 

bekers werden gemonteerd werd een ondergrondfolie (zie hierna) resp. een cali-

bratiefolie (zie sectie III.F) apart gehouden en in een plastic slang inge-

smolten. De dag na het inpakken werden de bekers geplaatst, daarbij werden 

datum, tijdstip, locatie en bekernummer genoteerd; het ophalen van de bekers 

werd op dezelfde wijze geregistreerd. Bij het uitpakken van de bekers, geuoon-

lijk een dag na het ophalen, werden dezelfde gegevens als bij het inpakken op 

uitpaklijsten genoteerd. 

Bij het begin van het onderzoek kon het KVI niet beschikken over software 

voor het gemakkelijk hanteren van een databestand. De programmatuur moest 

daarom in de loop van het onderzoek grotendeels warden geschreven. Hoofdbe-

standdelen van de computeradministratle waren een aantal "indexed sequential 

files", te weten een locatiefile, een bekerfile, een foliefile en een TLD-

file. De structuur van de records in de beker- en foliefile wordt schematisch 

weergegeven in figuur III.17. Door de verschillende "key's" verwijzen de 

records In de ene file naar bijbehorende records in de andere files. 

Bij het inbrengen van de gegevens werden m.b.v. de computer een aantal 

controles gemaakt op de conslstentie van de gegevens, zoals: 

- er mogen geen twee bekers met hetzelfde bekernummer voorkomen; 
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- plaatsen van een beker moet (meestal) gebeuren 1 dag na het inpakken, maar 

zeker niet v66r hec inpakken; 

- een beker kan nlet op 2 verschillende locaties geplaatst uorden. 

Door deze checks konden de in de handgeschrev.jn administråtie van Oranjewoud 

voorkomende fouten, die bij een dergelijke omvangrijke administratie bijna 

onvermijdelijk zijn, worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Fouten bij het 

inbrengen van de gegevens in het computerbestand werden op deze wijze 

uiteraard ook gesignaleerd. 

Voor het berekenen van de radon(dochter)concentraties uit het aantal 

sporen op een folie is het nodig ook het aantal ondergrondsporen te kennen, 

d.w.z. het aantal "sporen" dat na het etsen zichtbaar wordt als de folies niet 

aan radon blootgesteld geueest zijn. Deze ondergrondsporen zijn een gevolg van 

materiaalfouten in het foliemateriaal (met name aan het oppervlak) en dus 

afhankelijk van de kualiteit van het foliemateriaal. 

Omdat de folies in verschillende partijen werden geleverd en kwaliteits-

verschillen dus niet konden worden uitgesloten werd voor elke leverantie of 

onderdeel daarvan (kokers, zie sectie III.B) de ondergrond bepaald. Deze 

ondergrond werd bepaald als het gewogen gemiddelde van het aantal sporen op 

ondergrondfolies uit een bepaalde koker. De ondergrondfolies werden zoveel 

mogelijk gelijktijdig ge'étst met bestraalde folies die op ongeveer dezelfde 

plaats in de koker hadden gezeten. 

In tabel III.4 zijn voor een aantal kokers de gegevens over het aantal 

ondergrondsporen weergegeven. Voor bodemfolies is dit gedaan voor de kokers 

met het hoogste en laagste aantal ondergrondsporen, de 2 kokers net filter-

folies gaven nagenoeg gelijke waarden voor de ondergrond. Voor dekselfolies 
2 

varieert de ondergrond tuscen 28 en 46 sporen per 2 era . Uit de uiteenlopende 

waarden voor ondergrond van bodem- en filterfoli.es (dezelfde etstijd, zie 

sect. III.E.3) blijkt dat we met materiaal van uiteenlopende kwaliteit moeston 

werken. Het verschil in ondergrond voor boden- en dekselfolies uit dezelfde 

koker houdt verband met de verschillende etstijden voor beide typen folies. 

Materiaalverschillen manifesteerden zich ook op drie andere manieren: 

1) Een deel van de folies bleek na etsen over het gehele oppervlak volledig 

bedekt te zijn met sporen ("melkwit"). Dit verschijnsel bleek te wijten 

te zijn aan fouten in het materiaal, maar omdat uiterlijk niets aan het 

materiaal leek te mankeren kon het pas na het etsen worden opgemerkt. Dit 

mankement k«m pas aan het licht op het moment dat de meeste bekers reeds 

http://filterfoli.es
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uaren gedistribueerd; dit tengevolge van ernstige vertraging bij de 

levering van de etsapparatuur. Hierdoor is een ianzienlijk aantal meting-

en zonder resultaat gebleven: van alle binnenbekers 13%, terwijl voor 1 

periode zelfs 19% van de binnenbekers geen bruikbaar resultaat gaf. 

2) Bij het hanteren van de folies bleek, mt-estal pas na het etsen, dat niet 

al le folies even dik waren. Terwijl dt meeste folies een dikte van circa 

300 um hadden, kwamen afwijkingen naar boven (tot 390 um) en, in mindere 

mate, naar beneden (~ 2 70 um) voor. Een afwijking in dikte betekent bij 

het electrochemisch etsen een afrajkende electrische veldsterkte in het 

folie, d.w.z. de effectieve etsspanning wijkt af van de in tabel III.1 

gegeven waarden. Dit heeft een effecc op het aantal zichtbare sporen (zie 

fig. III.9). De folies waarvoor een afwijkende dikte werd geconstateerd 

werden geuogen en in enkele gewichtsklassen ingedeeld. Voor elke 

gewichtsklasse werd aan de hand van fig. III.9 een correctiefactor 

bepaald waarmee het aantal getelde sporen moest uorden vermenigvuldigd om 

tot een juist resultaat te leiden. Voor §én gewichtsklasse is de gevonden 

correctiefactor experimented geverifieerd door het resultaat voor 6 

meetbekers met dikke folies te vergelijken met het resultaat van bekers 

met normale folies die gedurende dezelfde tijd en op dezelfde plaats aan 

huiskamerlucht waren blootgesteld. De gevonden factor (1,65) was geheel 

In overeenstemming met de nit fig. III.9b afgeleide waarde. De correctie 

voor afwijkende dikte moest voor circa 4% van de bodemfolies uorden 

gemaakt. 

3) Uit vergelijking van de resultaten van bekers die gedurende verschiliende 

perioden op eenzelfde locatie hebben gestaan bleek dat in enkele kokers 

groepjes folies hadden gezeten die op onverklaarbare wijze duidelijk te 

veel sporen (circa 100) te zien gaven. Fouten bij het etsen konden uorden 

uitgesloten omdat andere in dezelfde etsing ge'étste folies geen afwijkend 

gedrag vertoonden. Vermoed wordt dat ook hier van een materiaalfout 

sprake is. Omdat echter de reden niet kon uorden achterhaald en het een 

betrekkelijk klein aantal bekers (circa 25) betrof is voor deze folies 

geen correctie toegepast. 

Achteraf kon uorden vastgesteld dat de folies met één van bovengenoeL.de 

materiaalfouten meestal in groepjes van 10 å 20 tussen normale folies In de 

kokers voorkwamen. 

Bij het uitpakken van de meetbekers werden bij een aantal bekers 

duidelijke sporen gevonden die er op wezen dat de bekers tussentijds waren 

http://bovengenoeL.de
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geopend. Voor die gevallen (circa 10) waarin zich dit uitte door een scheur in 

het filter of een losliggend folie is geen resultaat berekend. 

Voor de berekening van de blootstelling aan radon(dochters) (in Bq.d.m J) 

uit het aantal getelde sporen, verminderd met de voor de betreffende koker 

geldende aantal ondergrondsporen, uerd gebruik gemaakt van formule I1I.1 met 

de coefficienten a en b zoals gegeven in tabel III.3. De'concentratie (in 

Bq.m ) werd bepaald door de blootstelling te delen door het aantal dagen dat 

de meetbeker op een locatie had gestaan. De fout in de aldus bepaalde 

concentratie en de betrouwbaarheid van het resultaat komen in de volgende 

sectie aan de orde. 

III.G.2 Nauwkeurigheid van de resultaten 

III.G.2a Nauwkeurigheid radonconcentratie 

De nauwkeurigheid waarmee de radonconcentratie kan uorden bepaald is van 

een aantal factoren afhankelijk: 

1) onzekerheid in de duur van de blootstelling 

2) statistische fout in het aantal sporen 

3) fout ten gevolge van de breedte van de gewichtsklassen waarin de folies 

werden ingedeeld (zie sect. III.G.I) 

4) fout in de calibratiecogfficienten 

5) systematische fouten 

6) een eventuele afhankelijkheid van de plaats in het vertrek »aar de bekers 

hebben gestaan. 

De invloed van elk van deze factoren wordt hleronder besproken: 

ad 1: In bijna alle gevallen is het maximale verschil tu9sen het moment van 

r̂.pakken en dat van plaatsen van de bekers 32 uur. Hetzelfde geldt voor 

het tijdsverschil tussen ophalen en uitpakken. Voor de 4-maanden bekers 

betekent dit dat ze maximaal 2% van de tijd tussen inpakken en uitpakken 

onderweg waren. Omdat verondersteld mag uorden dat ze in die tijd niet 

aan extreem hoge radonconcentraties zijn blootgesteld is de door het 

transport veroorzaakte fout verwaarloosbaar t.o.v de overige fouten. 

ad 2: De fout in de concentratie als gevolg van de statistische fout in het 

totaal aantal sporen en van de fout in het aantal ondergrondsporcn, . 

loopt uiteen van circa 8% voor hoge sporendichtheden tot circa 30% bij 

lage aantallen sporen. 

ad 3: De breedte van de gewlchtsklasse voor folies met de normale dikte geeft 

aanleiding tot een fout van maximaal 52, voor de dikkere folies is die 
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fout ongeveer 152. 

ad 4: De fout in de concentratie t.g.v. de fout in de calibratiecoefficienten 

' kan los van de onder 1 t/m 3 genoemde fouten uorden beschouwd. Deze fout 

geeft immers aan dat alle gevonden concentraties in gelijke mate te hoog 

of te laag zijn. Omdat de calibratiecurve (formule III.1) door 2 

coefficienten, elk met een tout, wordt bepaald is deze fout niet een 

vast percentage van de concentratie zoals bij een lineaire calibratie 

het geval zou zijn. Deze systematische fout varieert voor binnenbekers 

tussen 20 en 302. Voor buitenbekers bedraagt deze fout circa 652. 

ad 5; Op een aantal manieren kon een indruk van de overige systematische 

fouten uorden verkregen: 

a) In 2 vertrekken hebben groepen van 2 0 bekers gestaan. Voor elke groep 

bekers is het geuogen gemiddelde van de concentratie bepaald. Uit de 
2 

genormeerde x -waarden voor elk van de groepen (2,1 resp. 0,9) blijkt 
2 

dat de statistische fout domineert (de waarde van x "2,1 uordt 

bepaald door 2 uitschieters). 

b) De concentratie afgeleid uit de jaarbeker (C^) moet in principe het 

gemiddelde zijn van de drie waarden C^(i) gevonden uit de bekers die 

gedurende de drie opeenvolgende 4-maanden periodes op dezelfde plaats 

, als de jaarbeker hebben gestaan. Dit is gecontroleerd voor de bekers 

in 660 van de 894 uoonkamers waar voor elke periode een bruikbaar 

resultaat was verkregen. De verdeling van de verhouding R gegeven 

door 

C12 
" " A — (III.6) 

3 

i-1 
is in fig. III.18a weergegeven. De gemiddelde waarde van R (1,02) 

stemt zeer goed met de verwachte waarde van 1 overeen. De standaard-

deviatie in R is 0,17. De afwijking van de normaalverdeling voor 

R < 0.8 en R > 1,2 (circa 15% van de gevallen) suggereert dat in een 

aantal gevallen andere dan statistische effecten een rol spelen. 

Hierbij kan o.a. gedacht uorden aan de materiaalfout genoerad onder 

punt ? van sect. III.G.1. Een analoge vergelijking van de radoncon-

centraties gemeten met buitenbekers (jaarbeker en twee wisselbekers) 

gaf R • 1,15 met standaarddeviatie 0,34. 

c) Om na te gaan of de sporen geheel volgens toeval bepaald (random) 

over het oppervlak van de folies zijn verdeeld is voor een zeer groot 
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aantal bodem- en filterfolies nagegaan in hoeverre net voor elk van 

de vier sectoren (zie sectie III.B) getelde aantal sporen (N.) 

afwijkt van het gemiddelde over de vier sectoren (JJ). Daartoe uerd 

voor elk folie berekend de uaarde van 

4 (N -N) 2 

x2 . j; _ i . (III.7) 
i-1 N 

De zo gevonden verdeling van x^waarden viel samen met de theore-

tische x verdeling voor 3 vrijheidsgraden, zodat geconcludeerd mag 

uorden dat de sporen random over het folie verdeeld zijn. 

ad 6: Men kan zich afvragen of de radonconcentratie op de plaats waar de 

beuoners in een vertrek vertoeven hetzelfde is als op de plaats vaar de 

bekers in dat vertrek stonden. De bekers staan meestal dicht bij een 

vend en het zou kunnen zijn dat de menging van het radon, althans het 

deel dat afkomstig is van exhalatie uit de wand, in de kamerlucht niet 

volledig is. Om dit na te gaan zouden ook bekers middenin de kamer 

geplaatst moeten warden maar dat zal in het algemeen op practische 

moeilijkheden stuiten. Daarom zijn in eén vertrek bekers geplaatst op 3 

punten in, aan en op een boekenstelling. De bekers in de stelling 

stonden achter de boeken dicht bij de muur uaar de slechtste menging met 

de kamerlucht verwacht zou kunnen uorden. Voor de bekers aan de voorkant 

van de kast (30 cm van de muur) zou deze menging veel beter moeten zijn 

en dat zou tevens het geval moeten zijn voor de bekers op de kast (25 cm 

van de muur). De resultaten zoals vermeld in tabel III.5 laten zien dat 

in de meeste gevallen de concentraties binnen de meetfouten aan elkaar 

gelijk zijn. Dit bevestlgt de waarneming van Urban (Urban 1985) dat het 

radon redelijk gelijkmatig in een vertrek is verdeeld. Het resultaat 

geeft ook aan dat een eventuele gevoeligheid van de meetbekers voor 

thoron (^Tln) is te verwaarlozen, immer s i.v.m de korte halveringstijd 

van thoron zou van de 3 bekers de beker vlak bij de muur blootstaan aan 

een grotere hoeveelheid thoron. 

Een tweede aanwljzlng dat de concentratle niet sterk afhangt van de 

plaats in het vertrek volgt uit metingen in de gipsmodelkamer bij IMG-

TNO (Hogeweg 1985). Zowel in het midden van dit vertrek als in de hoek 

op circa 30 cm van de vanden werden (4 resp. 6) bekers geplaatst. Het 

resultaat voor deze beide posities was 44,2 ±3,7 resp. 48,4 ±3,0 

(standaarddeviaties), d.w.z. minder dan 102 verschil. 
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III.G.2b Nauwkeurigheid radondochterconcentraties 

Analoog aan de voorgaande sectie vermelden we hier het effect van enkele 

van de factoren op de nauwkeurigheid waarmee de radondochterconcentratie werd 

bepaald. 

ad 2: De statistische fout in de radondochterconcentraties ligt in de meeste 

gevallen tussen 15 er 252. Bij lage concentraties komen fouten van 502 

of raeer voor. Omdat de dochterconcentratie uordt afgeleid uit hec 

verschil van twee aantallen sporen (zie formule III.5) worden de fouten 

groter dan voor de radonconcentratie. 

ad 3: Zie ad 3 in sectie G.2a. 

ad 4: De fout in de calibratiecoefficienten leidt tot een systematische fout 

van circa 7CK in de waarde van de dochterconcentratie. 

ad 5: Systematische fouten: 

a) Van één van de in sectie G.2a (ad 5) genoemde groepen van 20 bekers 

zijn voor 13 bekers de dekselfolies ge'étst. Voor deze bekers zijn de 

radondochter- en radonconcentraties 7,7 ± 3,4 resp. 37 ± 6 Bq.m 

(standaarddeviaties). De bijbehorende genormeerde x2-waarden zijn 2,3 

resp. 2, 4. Procentueel is de spreiding in de waarden van de 

dochterconcentratles beduidend groter dan voor de radonconcentraties. 

b) Voor de in formule III.6 gedefinieerde verhouding tussen dochtercon

centratles afgeleid uit jaar- en trlmesterbekers werd een gemiddelde 

waarde R • 0,76 met standaarddeviatie van 0 5 gevonden (fig. 

III.18b). Het is niet duidelijk waarom zo'n sterke afwijking van de 

ideale waarde R - 1 werd gevonden. 

De grote spreiding in de waarde van R is een aanwijzing dat systema

tische fouten een niet te verwaarlozen rol spelen. 

c) Ook voor dekselfolies is de in formule III.7 gedefinieerde waarde van 
2 
X bepaald. In tegenstelling tot de situatie voor bodemfolies blijken 

2 2 

in de gevonden x -verdeling grote waarden van x vaker voor te komen 

dan op grond van de theoretische verdeling voor 3 vrijheidsgraden, 

bij volledig random verdeeld zijn van de sporen, verwacht mag warden. 

Bij een klein gedeelts van de dekselfolies (10K) zijn inderdaad 

vlekkerige structuren, zoals in sectie III.E.4 beschreven, wBarneem-

baar. Dat ook de x -verdeling opgemaakt voor folies waarop deze 

structuren niet te herkennen zijn niet correspondeert met de 

theoretische x -verdeling wijst erop dat het effect van plate-out, 

hoewel visueel niet waarneembaar, niet geheel geelimineerd is. 
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Of de bij a) en b) genoende spreidingen uitsluitend een gevolg zijn 

van hec niet random verdeeld zijn van de sporen over het folie, of 

dat ook andere effecten, bijvoorbeeld een wisselende mate van plate-

out op de binnen- of buitenwand van de meetbeker, een rol spelen is 

niet duidelijk. 

ad 6: Voor de bij TNO geplaatste bekers (zie sectie III.G.2a, ad 6) kan, als 

gevolg van uitschieters in de waarde van NRD, geen uitspraak over de 

plaatsafhankelijkheid uorden gedaan. 

Samenvattend kan gesteld vorden dat de nauwkeurigheid wuaroee met één 

meetbeker de radondochterconcentratie bepaald kan worden kleiner is dan die 

van de radonconcentratie. Uit de Intercomparison (zie sectie III.F.4) lijkt 

echter de conclusie getrokken te mogen worden dat uit het gemiddelde resultaat 

van een aantal (9) bekers de dochterconcentratie wel goed bepaald kan uorden. 

Dit betekent ook dat uit me tingen in vele wonlngen (1 beker per toning) wel 

een betrouwbaar resultaat over de gemiddelde en mediane dochterconcentratie 

kan worden afgeleid. Toch is in het licht van de bovengenoemde waarde van 

R « 0,76 en de onzekerheden t.g.v. plate-out enige voorzichtigheid geboden bij 

het gebruik van de absolute radondochterconcentratiewaarden. 

III.G.2c Nauwkeurigheid T-expostetempl 

De meeste van de in sectie III.G.2a genoemde bronnen van fouten gelden 

ook voor de nauwkeurigheid waarmee het Y-exposletempo kon worden bepaald: 

adl: Van de periode tussen uitstoken en uitlezen van de TLD's waren de TLD's 

gemiddeld 5 tot 10 dagen niet op de meetplaats. De onzekerheid in de 

duur van de blootstelling varieert daardoor van 32 (jaarbekers) tot 

circa 8Z (wisselbekers). 

ad 2: De door het ECN opgegeven standaardafwijking In de T-exposie t.g.v. de 

spreiding in de responsie bij bestråling met dezelfde dosis en de 

spreidlng in blanco-waarden bedroeg 5 a 7% (Stoute 1983). 

ad 4: De fout in de calibratiefactor bedraagt circa T% (Stoute 1983). 

ad 5: De verhouding tussen het uit jaarbekers afgeleide Y-exposietempo en het 

gemiddelde van de resultaten voor de drie wisselbekers (zie formule 

III.6) blijkt volgens fig. III.18c normaal verdeeld te zijn. De 

gemiddelde waarde is R • 0,87 met een standaarddeviatie van 0,IA. De 

afwljking van de verwachte waarde R * 1 is te groot om aan de onder 1 

t/m 4 genoemde fouten toegeschreven te kunnen worden. De oorzaak moet 
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gezocht uorden in het feit dat de jaardoses bepaald zijn met LiF-TLD's 

en de overige doses met CaF2-TLD*s. De calibratie met natuurlijke 

achtergrondstraling was echter alleen uitgevoerd voor CaF, (zie sectie 

III.C). De correctie voor het verschil in spectrale gevoeligheid van LiF 

en CaF2 is achteraf empirisch bepaald. In 290 jaarbekers waren namelijk 

dosismeters met zowel een LiF-chip als een CaF^-chip aangebracht. Voor 

de verhouding van de som van alle doses gerneten net deze LiF- resp. 

CaF2~chips werd een waarde 0,884 gevonden (Stoute 1985), dit is in goede 

overeenstemming met bovengenoemde waarde van R. De in de volgende 

hoofdstukken vermelde resultaten voor jaargemiddelde i-exposietempl 

zijn, voor zover niet ånders vermeld, naar CaF« omgerekende waarden. 

ad 6t De enige informatie over de afhankelijkheid van de plaats in het vertrek 

is verkregen in de gipsmodelkamer bij IMG. In de hoek van het vertrek 

werd 13,6 ±0,7 wR.h- (standaarddevlatie) gevonden en in het nidden 

11,2 ±0,7 uR.h-1. Dit verschil is waarschijnlijk groter dan in normale 

woningen omdat de bekers meestal niet in een hoek stonden en de activi-

teit van de in de modelkamer gebruikte gipsblokken relatief hoog was. 
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Tabel I1I.1 Parameters van het etsprocedé voor bodem- en dekselfolies zoals 

in Karlsruhe en op het KVI gebruikt. 

etsparameter 

temperatuur 

electrolyt 

etsoplosslng 
(vooretsen en 
ECE) 

vooretstijd 

ECE-tijd 

veff 

frequentie 

1 

Karlsruhe 

20 *C 

1 N HC1 

bodemfolie 

6,9 N KOH en 
absoluut ethanol 
in vol. verh. 4:1 

1 h 

3fc h 

0,8 kV 

2 kHz 

KVI 

25 *C 

1 N HC1 

6,9 N KOH en 
absoluut ethanol 
in vol. verh. 4:1 

1 h 

3 h 

0,8 kV 

2 kHz 

dekselfolie 

KVI 

25 *C 

1 N HC1 

6,9 N KOH in 
absoluut ethanol 
in vol. verh. 4:1 

18 h 

3 h 

0,8 kV 

2 kHz 
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Tabel III.2 

Overzicht van calibratiegegevens van diverse blootctellingen. Voor de geval-

len wear een gevolge van slechte foliekualiteit niet alle bekers een resul-

taat gaven is het aantal bekers met een bruikbaar resultaat tussen haakjes 

verraeld. 

Exposie b i j : 

EML, New York 
december 1983 

NIRP, Stockholm 
december 1983 

KFK, Karlsruhe 

BM, Denver 

Radonblootste l l ing 

(kBq. 

0,76 
2,78 

14,4 

0,77 
3,3 

16,9 

3,5 
33 

0,91 
3 , 0 

15,1 

d.nf3) 

± 
± 
± 

± 
± 
i 

± 
± 

± 
± 
± 

0,02 
0,09 
0,4 

0, 051* 
0,2 
1,2 

0,4 
2 

0 , 0 6 ^ 
0 ,2 1 J 

1 , 1 L ) 

Radondoc 

blootste 

(kBq. 

0,303 
1,05 
6,1 

0,22 
1,62 
6,3 

0,9 
8 ,3 

0,38 
1,23 
5,42 

:hter-

; l l i n g 

d.nf3) 

± 
± 
± 

± 
± 
± 

± 
± 

± 
± 
± 

0,016 
0,05 
0,3 

0, 0 2 2 ) 

0,16 
0,6 

0,4 
3 ,3 

0,04^) 
0,122 
0,542> 

aantal 

"binnen" 

10 
10 (8 ) 
10 

10 (8 ) 
10 (8 ) 
10 (7 ) 

10 (9 ) 
10 

10 (7 ) 
10 (9 ) 
10 (8) 

bekers 

"1 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

suiten" 

(6) 

(6) 

(7 ) 3 > 
(6) 3 > 

OECD/CEC 2,33 ± 0,23 
Intercomparison 6,13 ± 0,61 
b i j NRPB 8,3 ± 0 , 8 
(Chilton) 3,42 ± 0,34 
juli-september 7,1 ± 0 , 7 
1984 15,0 ± 1 , 5 

32,1 ±'3,2' 
75,1 ± 7,5 

1) veronderstelde onzekerheid 7% 

2) veronderstelde onzekerheid 10% 

3) r e su l t aa t n ie t gebruikt, zie sec t . I I I . F . 3 

4) b loo t s te l l ing In een vroonhuis 

2,51 ± 0,254 ) 10 (9) ^ 
10 (9) 
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Tabel I I I . 3 

Cofcfficienten a en b voor c a l i b r a t i e s van binnen- en buitenbekers . 

De uitdrukking voor het verband tussen aantal sporen per 2 cm en 

de b l o o t s t e l l i n g uordt gegeven door formule I I I . 1 . 

aantal sporen a b 

a fge lezen op: 

blnnenbekers: 

bodemfolie 

d e k s e l f o l i e 

-1,12 ± 0,07 

-0,16 ± 0,16 

0,91 ± 0 , 0 2 

0, 74 ± 0, 05 

buitenbekers: 

bodemfolie 

f i l t e r f o l i e 

-0,79 ± 0,26 

•0,72 ± 0,21 

0,84 ± 0 , 0 8 

0, 78 ± 0, 06 

bodem- en 

filterfolie 

samen 

-0,49 ± 0,18 0,82 ± 0,05 

Tabel III.4 
2 

Aantal ondergrondsporen (per 2 cm ) voor verschillende typen folies uit 

enkele kokers. 

koker type folie aantal ondergrond standaard externe fout 

ondergrond- (gewogen deviatie In gewogen 

folies gemiddelde) gemlddelde 

E 

M 

K 

E 

bodemfolie 

-

filterfolie 

dekselfolie 

36 

17 

53 

n 

14,2 

38,5 

26,3 

28,1 

5,7 

8,4 

6,6 

7,5 

0.9 

1,8 

0,9 

1,6 
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Tabel III.5 

Tijdgerniddelde* radonconcentratie (Bq.m ) en statistische fout 

in, aan en op een boekenstelling. 

voorzijde 

in stelling stelling op stelling 

periode hoogte: 1,5 • hoogte: 1,8 m hoogte: 2,1 tn 

jan. 

me i 

sept. 

jan. 

me i 

- mei 

- sept. 

- jan. 

- mei 

- okt. 

1983 

1983 

1984 

1984 

1984 

49,9 ± 4 , 2 

45,7 ± 4 , 3 

43,5 ± 4 , 5 

38,0 ±4,3 

48, 7 ± 4, 4 

38,6 ±3,6 

58,7 ±5,0 

43,5 ±4,5 

33,3 ± 4,1 

46,8 ±4,4 

36,4 ± 3,5 

31,3 ± 3,4 

32,2 ±4,0 

32,7 ± 3,7 

44,! ± 4,3 
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Fig.III.1. Foto van een meetbeker. 

Fig.III.2. SchemaCi sehe doorsnede van een meetbeker gebrulkt voor de 

bultenmetingen. De meetbeker bestaat uit een aantal onderdelen; 

beker (1), deksel (2), glasvezelfilter (3), 3 sporenfolies (4) en 

een thennolurooniscentie dosismeter (5). In de voor metingen in 

uoningen gebruikte meetbekers ontbreekt het sporenfolle onder het 

filter. 
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0.5, 

x (urn) 

Fig.III.3. De energleafgifte per lengte-eenheid voor een o-deeltje met een 

beginenergie van 4 MeV als functie van de indringdiepte x in 

koolstof. Voor de dichtheid van koolstof is genomen 2 g.cm" . 

filter filter 

a) b) 

Fig.III.4. Schematisene doorsnede van de meetbeker net daarin aangegeven de 
000 "51 ft n i / 

gebleden isarult o-deeltjes van Rn, Po en Po in de 

detector een warneembaar spoor produceren, a) voor het boden-

folie, b) voor het filterfolie (naar Urban 1981). 



hU 

i:;t^v-
Fig.III.5. Voorbeeld van een ge'étst folie. De sporen zijn zichtbaar als 

2 
klelne ronde vlekken, de cirkel geeft een o'ppervlak van 2 cm 

ueer. 

£o.: 

02.345 ' 

Fig.III.6. TLD dosismeters, (links: nog half open, rechts: lichtdicht 

jemaakt). 
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Hl] 

m X3 
Fig.III.7. Schematische doorsnede van een meethuisje met bekers voor het 

bepalen van radonconcentraties in de buitenlucht. De open ingen in 

de voorzijde en in de bodera zijn met gaas afgesloten. 

Segio 1 

(Noora) 

overne regio's 

.- i/m 5» 

M l A i M i J i '^-tj S . O . N . D 

bmnen 

Duiten 

I 

J . F . M . A . M . J . j . A . S . O . N . D 

bmnen 

buiten 

J i F . M . A . M . j 

Fig.III.8. Overzicht van de perioden waarin de bekers in de diverse regio's 

uaren opgesteld. 
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1000-

I 
1000 •-

60 80 
%K0H 

Fig.III.9. Sporendichtheid en sporendiameter (0) vooc bodemfolies als 

functie ar etsparameters. De linker figuren zijn voor folies uit 

een serie meetbekers met een hogere blootstelling aan radon dan de 

voor de rechter figuren gebruikte serie. Waarden van de niet 

vermelde etsparameters zijn veroeld in tabel III.1 (3e kolom). 

Fig.III.10. Sporendichtheid op bodem- en 

filCerfolies uit buitenbekers 

als functie van de voorets-

tijd (PE). 

lOOO"-

• MMfflfOliM 

* f lMr fgMl 

• Boatm- .f i l t trfoMl 

1 l 1 
OS 10 

PE (h) 
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Fig .III .11 . Dekselfolie na 23 uur etsen (20 uur PE en 3 uur ECE) In ecn 60:40 

KOH-ethanol oplosslng. 

etching of lid-foils 

Pre-etching time (h) 

Fig.III .12 . Aantal sporen op dekselfolies a ls functie van de vooretstijd in 

een 60:40 KOH-ethanol oplossing. Foutengrenzen geven de standaard-

deviatie weer. De pij l duidt de vooretstijd aan uaarbij goede re

sul tat en werden verkregen (equivalent aan 18 uur PE met standaard-

etsoplossing, zie rechterkolom van tabel I I I .1 ) . 
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etssnelheid voor 

MAKROFOL 

O 20 40 60 80 ©O XKOH 
100 80 60 40 20 O Xntanoi 

Fig.III.13. Etssnelheid voor MAKROFOL als functie van de KOH-

ethanol verhouding in de etsoplossing. 

Radonexposie (Bq.d.m'3) 

Fig.III.14. Calibratie van bodemfolies uit bXnnenbekers. Verticale fouten-

grenzen zijn externe fouten, wear niet aangegeven zijn deze gelijk 

aan of kleiner dan de afmeting van de punten. De 11jn represen-

Ceert het resultaat van een kleinste kvadraten aanpassing van de 

uicdrukking III.1 aan de resultaten van de bij EML, NIRP, BM en 

KFK blootgestelde bekers. De resultaten van de OECD/CEC intercom

parison (punten geoerkt met NRPB) zijn eveneens ueergegeven. 



4V 

1 1 r 

CALIBRATE BUITENBEKERS 

b-f 

NIRP 

1000 2000 

rodonexposie (Bo,.dm-3) 

Fig.III.15. Calibratie van bodem- en filterfolies uic b ttenbekers. Aantal 

sporen op bodenfolie (b), filterfolie (f) en op beide folicj samen 

(b+f). Verticale foutengrenzen zijn externe fouten. De curves 

representeren de resultaten van een kleinsce kuadratenaanpassing 

van uitdrukking III.l aan de resultaten. 

Fig.III.16. 

Calibratie van NRD, het effectieve 

aantal sporen t.g.v. radondochters 

op het dekselfolie (zie formule 

III.5). Vercicale foutengrenzen zijn 

externe fouten. De lijn geeft het re-

sultaat weer van een kleinste kwadra-

tenaanpassing van uitdrukking III.1 

aan de resultaten. 

o EML 
a NIRP 
a KFK 

_ i L • 1 _ 

Rodondochterexpose (Bqdm'3) 
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BLKER-record 

d a t u n 
INPAKKEN 

dacunt 
PLAATSES 

dacun 
OPHALEK 

dacia 
l'tTPAKKEN 

opwrkinKen 
bij mtpakken 

FQLU-recorc 

5£KER 
nuanrr 

p«S«vens 
over e t sen 

aan.allen sporen 
(« kvadranten * l*>taai 

Fig.III . I 7. Schematisehe structuur van de records in de beker- en f o l i e f i l e s . 

998 

3* 

C 
! 5 0 

0 2 

- / • ' 

n 
-i 

0 2 06 IC 0 2 06 
R 

10 

Fig.III .18 . Cumulatief percentage voor de verdellng van het quotient R van 

radonconcentratie afgeleld uit de jaarbekers en de gemiddelde 

waarde afgeleid uit de drie wisselbekers (a ) . Idem voor radon-

dochterconcentraties (b) en Y-exposletempi ( c ) . De l ljnen 

representeren normaalverdelingen. 



51 

IV Resultaten van de met ingen in woningen 

IV.A I n l e i d i n g 

In dit hoofdstuk vorden de resultaten van de metingen in voningen en de 

daaruit afgeleide "gemiddelde" radonconcentraties in Nederland gepresenteerd-

De resultaten van nadere analyses van de gegevens die gemaakt zijn om na te 

gaan of er correlaties tussen de radonconcentraties en bepaalde karakteris-

tieken van de uoningen bestaan vorden in hoofdstuk VI gegeven. 

Analoog aan resultaten van soortgelijke onderzoeken elders (voor referen-

ties zie hoofdstuk VII) blijken de gevonden verdelingen van radonconcentraties 

en Y-exposietempi redelijk goed door logarithmisch-normale verdelingen te 

kunnen vorden voorgesteld. 

Een dergelijke verdeling vordt gegeven door 

f(x) = — exp[- — (In x - u)2], (IV.1) 
a x/u 2a2 

d.w.z. de logarithme van de variabele x is normaal verdeeld (Hahn 1967). De 

verdeling uordt gekarakteriseerd door de parameters u en o die als volgt 

bepaald kunnen vorden uit de verdeling van x: 

u - ln[x(50Z)], 

o- ln[x(5aZ)/Vl'j%)] - In a (IV.2) 

en/of o - ln[x(84Z)/x(5(K)] - In o 

waarbij x(pZ) die waarde van x is waarvoor geldt dat voor p% van het totaal 

aantal uaarnemingen een waarde kleiner of gelijk aan x werd gevonden. De 

verdeling van x kan dus ook gekarakteriseerd vorden door x(50%), de mediane 

waarde, en door de dimensieloze grootheid o , de geometrische standaard-

deviatie. Uit een tabel of een graflek (op waarschijnlijkheidspapier) van de 

cunulatieve percentages van de verdeling van x kunnen deze parameters direct 

vorden afgeleid. In figuur IV.2a is deze procedure schematisch aangegeven. 

Tenzij ånders vermeId zijn de in dit en het volgende hoofdstuk gegeven mediane 

warden afgeleid uit de werkelijke verdeling van de waarnemingen, eventuele 

afwijkingen van een ideale log-normale verdeling (zie bijv. fig. IV.2c) leiden 

daardoor niet tot een vertekend resultaat. Statistische bewerkingen zoals het 

berekenen van mediane warden, arithmetische gemiddelden, standaarddeviaties 

en correlatieco'éfficienten en het toetsen op significante verschillen tussen 
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verdelingen zijn uitgevoerd op de Cyber 170/760 van het Rekencentrum der 

Rijksunivereitelt Groningen. Daarvoor is gebruik gemaakt van UESP, een pakket 

statistische programma's (van der Weele 1977). 

Voor het bepalen van een gemiddelde dosis voor de bevolking is het 

arithmetisch gemiddelde misschien een zinvoller parameter dan de mediane 

uaarde. Een nadeel is echter dat de extreem hoge en lage »arden in een bij 

benadering log-normale verdeling een relatief grote invloed hebben op de 

waarde van het arithmetisch gemiddelde. 

IV.B Radonconcentiaties 

IV.B.l Woonkamers 

In tabel IV.1 torden de mediane waarde en het arithmetisch gemiddelde van 

de radonconcentratie in woonkamers gegeven voor de verschillende regio's en 

meet perioden. Tevens is het aantal Maningen aangegeven waarop het resultaat 

betrekking heeft aismede het aantal woningen waarvoor, t.g.v. slechte folies 

(zie III.Cl), geen concentratiewaarde kon vorden bepaald. De geometrische 

standaarddeviatie o blijkt voor de tneeste verdelingen nagenoeg dezelfde 

waarde van 1,6 te hebben (± 0,1). De verdeling van de concentraties afgeleid 

uit de jaarbekers van alle regio's is als histogram in fig. IV.1 gegeven. De 

cunulatieve percentages van deze verdeling zijn in fig. IV.2a weergegeven. De 

getrokken lijn in deze figuur geeft de log-normale verdeling aan die "op het 

oog" de beste aanpassing aan de punten geeft. Uit de figuur blijkt dat de 

hoogste concentraties vaker voorkomen dan op grond van de log-normale verde

ling wordt verwacht. Dit effect is voor bijna alle verdelingen en subverde

lingen waargenomen; het aantal lage waarden is echter minder dan verwacht. 

De statistische fouten in de individuele concentratiewaarden lopen uiteen 

van circa 52 tot 30E (zie sectie III.G.2). 

De gedurende het gehele onderzoek gevonden kleinste en grootste waarde 

voor de concentratie in woonkamers is 5 resp. 227 Bq.m . In de tweede kolom 

van tabel IV.2 is aangegeven het aantal woonkamers waarvoor minstens 1 keer 

een concentratie is waargenomen die ligt beneden of boven de in de eerste 

kolom gegeven grens waarde. Een kleine of grote waarde duidt nlet altijd op een 

lage of hoge jaargemiddelde concentratie. Afgezien van het feit dat het een 

ultbljter kan betreffen, kan zo'n waarde, tenmlnste als het een trimester 

resultaat betreft, een gevolg zijn van seizoenlnvloeden. Om uitbijters te 

identificeren kan de vergelljking gemaakt warden tussen het gemiddelde van de 



trimester resultaten en het resultaat van de jaarbeker. Helaas bleek dit in 

vele gevallen niet raogelijk doordat 1 of meer uaarnemingen ontbreken (slechte 

folies!). De derde kolom'van tabel IV.2 geeft het aantal uaarvoor met vrij 

grote zekerheid gesteld kan vorden dat de jaargemiddelde concentratie onder 

resp. boven de aangegeven grenswaarde ligt. Uit die aantallen volgt dat voor 

minstens 7,9%, 1,3% en 0,7% van de circa 1030 onderzochte uoonkamers de 

jaargemiddelde concentratie ligt boven 50, 75, resp. 100 Bq.m . Het laagste 

en hoogste waargenomen jaargemiddelde is 8 resp. 118 Bq.m . 

In tabel IV.1 valt op dat de mediane waarden voor de verschillende 

regio's en perioden niet hetzelfde zijn. Met name is een duidelijk verschil 

tussen de resultaten voor de regio's 2 en 3 met die voor regio's k en 5 te 

zien (zie ook fig. IV.2b en c). Voorts is voor de regio's 1, 4 en 5 bijna geen 

seizoeninvloed waarneembaar, terwijl voor de regio's 2 en 3 de concentraties 

in de zomerperiode duidelijk lager zijn dan in voor- en najaar. M.b.v. de 

Mann-Whitney toets is nagegaan of deze verschillen statistisch significant 

zijn (van der Weele 1977, Siegel 1956). Kort samengevat geven deze (tweezij-

dige) toetsen het resultaat dat de in tabel IV.1 waar te nemen verschillen 

tussen mediane waarden van 3 Bq.m of groter, zowel voor de verschillende 

regio's in één periode als voor de verschillende perioden in één regio, op een 

significantieniveau van 5% 'significant zijn. Het verschil tussen de mediane 

waarden in voorjaar en zomer voor alle regio's samen blijkt ook significant te 

zijn. Op de mogelijke oorzaken van deze verschillen wordt in hoofdstuk VI 

nader ingegaan. 

In hoofdstuk II is er reeds op gewezen dat de groep woningen waarin de 

met ingen zijn gedaan geen aselecte steekproef uit het Nederlandse woning-

bestand vormt. Daar is eveneens aangegeven dat getracht is deze groep toch een 

zo goed mogelijke afspiegeling van het Nederlandse woningbestand te doen zijn, 

met name wat betreft: (1) type woning, (2) wijze van financiering en (3) bouw-

jaar. Om uit gegevens van tabel IV.1 een "gemiddelde" radonconcentratie voor 

Nederlandse uoonkaners af te leiden dient eerst te uorden nagegaan wat de 

invloed is van het feit dat de afspiegeling niet volkomen ideaal kon zijn (zie 

fig. II.Ib), en van het ontbreken van resultaten voor een deel van de woning

en. Het lijkt aannemelijk dat dit laatste geen grote verstoring geeft, deze 

woningen zijn immers op geen enkele wijze geselecteerd. Er mag dus van worden 

uitgegaan dat de overblijvende woningen een aselecte steekproef uit het oor-

spronkelijk geselecteerde bestand van 1040 woningen vormen. 
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Figuur IV.3 geeft per regio een schematisehe vergelijking van het 

woningbestand waarvoor uit de jaarbekers een resultaat is verkregen en het 

werkelijke, uit CBS-gegevens afgeleide, woningbestand. Voor elke subgroep van 

woningen is in de figuur de mediane waarde van de radonconcentratie aange-

geven. Met behulp van de x^toets is per regio nagegaan of de groepen woningen 

wat betreft elk van de 3 bovengenoemde keruaerken opgevat kunnen uorden als 

representatief voor het werkelijke woningbestand- In 10 van di 15 gevallen 

blijkt dit op significantieniveau 0, 05 het geval te zijn, de overige 5 zijn in 

de figuur met een *-symbool aangeduid. 

Voorzover bekend zijn er geen methoden om de waarden van mediaan en 

arithmetisch gemiddelde te corrigeren voor het niet voldoende representatief 

zijn van de verdeling. Een schatting van het effect kan echter uorden gemaakt 

door gebruik te maken van de formule die slechts geldt vocr het arithmetisch 

gemiddelde van de gehele populatie: 

M " E P1M1, 
i 

waarbij p^ de fractie is wearin subgroep i, net arithmetisch gemiddelde N^, in 

de gehele populatie voorkomt. Hoeuel deze formule in het algemeen niet geldt 

voor mediane uaarden, is hlj toegepast voor de berekening van de mediane 

waarden per regio zouel met de p.'s volgens de CBS-gegevens als met de p.'s 

van het onderzochte bestand, d.w.z. met de p's zoals deze graf isen in de 

rechter-, resp. linkerhelft van de kolommen in fig. IV.3 zijn ueergegeven. 

Voor de M,'s zijn de in de kolommen van deze figuur verneIde waarden gebruikt. 

Vergelijking van de twee uitkornsten geeft aan dat door CBS-p.'s te gebruiken 

de mediane raarde gelijk is aan of lets lager is dan de met de pj's uit het 

onderzoek gevonden waarde. De maximale afname is 0,7 Bq.m . Uit het felt dat 

de gevonden verschillen slechts klein zijn mag geconcludeerd uorden dat in dit 

geval de gevolgde procedure gerechtvaardigd is. De resultaten zouden kunnen 

betekener. dat de in tabel IV.1 voor regio's 3, 4 en 5 gegeven mediane waarden 

voor jaarbekers verminderd aoeten uorden tot resp. 27, 20 en 20 Bq.m . 

Opvallend is dat deze correcties gevonden uorden voor de groepsindelingen 

waarvoor bovengenoemde x2-toet s geen significante afwijking voor niet-

representativiteit aangaf (regio 3: type, regio's 4 en 5: bouwjaar). Mede in 

het licht van de onnauukeurigheid in de CBS-gegevens (zie hoofdstuk II) en de 

categorle "onbekend" in deze gegevens lijkt het redelijk voor de verschillende 

regio's de jaarbekerwaarden in de laatste kolom van tabel IV.1 als mediane 



uaarde te nenen. De onzekerheid in deze uaarde bedraagt ongeveer 1 Bq.a . 

Analoog aan bovenstaande uordt net behulp van het aantal toningen per 

regio (zie tabel II.1) als mediane uaarde voor het gehele Xederlandse 

uoningbestand gevonden: 

24 ± 1 Bq-o"3. 

Dit refiltaat uordt in hoofdstuk VIT vergeleken aet resultaten voor enkele 

andere Europese landen. 

IV.B.2 Tweede vertrekken 

Zoals in hoofdstuk II reeds is venaeld is in ongeveer 2OK van de ioningen 

ook in een tueede vertrek geaeten. Dit betrof ongeveer 195 slaapkaaers, 14 

studeerkaaers, 10 keukens en nog 5 andersoortige vertrekken. 

De resultaten voor de slaapkaaers zijn samengevat in tabel IV.3- De con-

centraties in de slaapkaaers kunnen aanzienlijk afwijken (zouel naar beneden 

als naar boven) van die in de woonkaner van dezelfde uoning: de verhouding 

tussen de concentraties in slaapkamer en uoonkaaer loopt uiteen van 0,25 tot 

2,4. Opvallend is dat de mediane uaarde van de verhouding tussen concentraties 

in slaap- en uoonkaaer nagenoeg onafhankelijk is van het seizoen. De uaarde 

van deze verhouding (~ 0,8) is in redelijke overeenstenaing aet de lagere 

mediane uaarde in slaapkaaers (2 0 Bq.a') dan die in uoonkaaers (circa 24 

Bq.a , zie tabel IV.1). Mogelijke verklaringen van deze uaarneaing koaen in 

hoofdstuk VI aan de orde. 

Hoeuel het aantal onderzochte studeerkaaers (14) en keukens(lO) te gering 

lijkt on d^finltieve conclusies te trekken, is de mediane uaarde van de 

concentratie in studeerkaaers ongeveer gelijk aan die in uoonkaaers, teruijl 

de nediane concentratie in keukens (~ 16 Bq.æ ) lager dan die in slaapkaaers 

blijkt te zijn. 

IV.B.3 Kruipr-jiaten 

De resultaten van de met ingen in de kruipruiaten van 13 woningen uorden 

in tabel IV.4 gegeven. L'it de vergelijking aet de wearde van de concentratie 

in de uoonkaaer boven de kruipruiate blijkt dat in de meeste gevallen (10) de 

kruipruiate een beduidend hogere radonconcentratie heeft. 

Als gevolg van aislukte æt ingen zijn geen hårde uitspraken te doen over 
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•ogelijke seizoeninvloeden. Ervan uitgaande dat de concentratie gevonden æt 

de jaarbeker het geaiddelde is van de concent rat ies ged urende de drie 4-

aaanden periodes kan echter gesceld torden dac in een aancal gevallcn de 

concentratie in de kruipruiate gedurende de zoaer aanzienlijk hoger is dan in 

de tuee andere periodes (uoning nrs. 2, 3 en II). Een grotere txhalacie vanuic 

de bodea ten gevclgs van hogere bodeateaperaturen of een lager gronduater-

niveau«zou dit effect kunnen verklaren. Het aantal woningen iaar in de kruip-

ruiate is geaeten is te klein oa een quantitatieve uitspraak voor de situatie 

in Nederland te doen. 

De bijdrage van infiltratie vanuit de kruipruiate aan de radonconcentra-

tie in de uoonkaaer kan berekend vorden a.b.v. foraule 6 van Wolfs e.a. (Wolfs 

1984). Zelfs als uordt aangencaen dat 2CE van de ventilatie van de uoonkaaer 

geschiedt aet lucht uit de kruipruiare uaarin de concentratie een fartor 2 (4) 

hoger is dan in de uoonkaaer dan blijkt reeds 40E (80C) van het radon in de 

uoonkaaer afkoastig te zijn uit de kruipruiate. In de praktijk kan dit 

percentage nog veel hoger zijn, uit -etingen van de Cids en Phaff (de Gids 

1984) blijkt naaeiijk dat het aandeel van de kruipruiate ir. de ventilatie van 

de uoonkaaer 5OR of zelfs seer kan bedragen. 

IV.C Radondochterconcentraties 

In tabel IV.5 zijn de resultaten voor de radondochterconcentraties per 

reglo en per periode ueergegeven. Voor de periode september-januari en voor de 

jaarperiode kon uegens tijdgebrek en probleaen aet de etsapparatuur slechts 

voor ongeveer de helft van de locaties een resultaat uorden verkregen. 

In de cabel valt in de eerste plaats op dat de resultacen voor de 

jaarbekers lager zijn dan voor de triaesterbekers, in sectie III.G.2b is reeds 

veraeld dac niet duidelijk is uat hiervan de oorzaak is. Voorlopig zullen deze 

resultaten daaron buiten beschouving blijven. Opvallend is voorts dat voor re-

gio's I, 4 en 5 de geaiddelde dochterconcentratie in de zomerperiode lager is 

dan in de twee andere periodes, teruijl voor deze regio's geen seizoeninvloed 

op de radonconcentraties is war te nemen (zie tabel IV.1). Voor regio's 2 en 

3 lijkt juist het oagekeerde het geval te zijn. Ook in eenzelfde periode is er 

verschil tussen de verschillende regio's. Verschillen van 2 Bq.o of groter 

zijn, blijkens tueezijdige MannWhitney toetsen (significantieniveau 0,05), 

significant. 

De yerdeling van de dochterconcentratles in de periode januari-aei is in 



fig- IV.4 als histogram gegeven- De cuaulatieve percentages van deze verdeling 

zijn in fig. IV.5 gegeven. Evenals bij de radonconcentraties blijkt de 

verdeling bij benadering de vora ce hebben van een log-normale verdeling. 

Anders dan voor radonconcentraties koaen lage concentracies echcer relatief te 

veel .oor en hoge te weinig. De relatieve breedte van de verdeling is groter 

dan in hec geval van de radonconcentraties: de geoaetrische standaarddeviatie 

<o) heeft een waarde van circa 1,4 terwijl deze voor radoi 1,6 bedraagt. Deze 

grotere breedte vindt voor een deel zijn oorzaak in het feit dat de dochter-

concentracie tot stand koat onder invloed van nog seer factorer. dan voor de 

radonconcentratie het geval is. Haar ook de grotere statiscische en systeaa-

tische fouten spelen vaarschijnlijk een rol. Deze fouten veroorzakcn ook dat 

in een aantal gevallen S ^ (lie foraule III.5) een negatieve waarde heeft. 

Oadat voor die gevallen de dochterconcentratie niet berekend kan vorden is 

deze *C gesteld, deze warden zijn in het eerste bin van het histogram 

weergegeven. 

In circa 1,52 van de wonkaaers is in het voorjaar de dochterconcentratie 

hoger dan 50 Bq.n . In de zoaer is dit percentage 0,5, zodat naar schatting 

voor circa 12 van de woonkaaers de jaargeaiddelde dochterconcentratie de grens 
_3 

van 50 Bq.a uordt overschreden. 

l'it de resultaten voor de drie triaesters vinden we voor de over een 

geheel jaar geaiddelde radondochterconcentratie 9,5 Bq.a als aediane waarde 

en 12 Bq.a als arithaetisch geaiddelde. 

Voor risicoberekeningen is aen geinteresseerd in de geaiddelde radondoch

terconcentratie (zie hoofdstuk I). Veelal wordt deze geschat door de geaiddel

de radonconcentratie te veraenlgvuldigen set de geaiddelde waarde van de 

evenwichtsfactor F, gevonden ulc ooaentane meC ingen. Daarbij wordt verwaar-

loosd dat het geaiddelde van een product per definitie niet gelijk is aan het 

product van de gemiddelden, en dat er sprake is van twee middelingen, namelijk 

over tijd en over locaties. On na te gaan we Ike fout daaraee genaakt kan 

warden is in tabel IV.6 het quotient van de over alle locaties getaiddelde 

radondochter- en radonconcentraties vergeleken aet het geaiddelde over alle 

locaties van het quotient van de per locatie gerneten radondochter- en radon

concentratie. Lit de tabel volgt dat als men uit de arichmetisch gemiddelden 

van de radonconcentratie en van het quotient van dochter- en radonconcentratie 

de geit'ddelde radondochterconcentratie zou berekenen men voor het onderzochte 

waning >estand, een circa 152 te hoge waarde zou vinden. Dit is gezien de nauw-



keurigheid taaraee de verw uJing Xt/X^ i s bepaald ( c i r c a 61) een s i g n i f i c a n c e 

a fwi jk ing . Zouden æ. i ianc warden uorden gebruikt dan zou aen een aedi?ne 

radondochterconcentrati . vinden d ie n i e t æ e r dan 5* van de uerke l i ik gevonden 

uaarde afwi jkt . 

Opvallend in tabel IV.6 i s de s e i z o e n s v a r i a t i e in de versch i l l ende 

quotienten. Dit i s een reden te æ e r oa aan het aeten van de t i jdgea idde ide 

dochterconcentrat ie de voorkeur te geven boven het gebruik van een gemiddelde 

~F"-«Barde. 

IV.D Gaaaa-exposieteapi 

Ti t de door hec ECS opgegeven warden van de door de TLD's g e r e g i s t r e e r -

de Y-exposie ( i n mR) en de duur van de b l o o c s c e l l i n g in de toningen werden 

de Y-exposieteapi ( i n uR.h ) bepaald. Deze Y-exposieteapi z i j n i n c l u s i e f de 

bijdrage van de kosaische s t r å l i n g . Voor TLD's u i t jaarbekers werden warden 

gevonden tussen 5 en 23 uR-h , de aediane warde i s 1 0 , 0 p R . h - ' . Tabel IV.7 

geef t per regio en aeecperiode een overz icht van de aediane waarden en 

ar i thaee i sch geaiddelden, en van het aantal Moonkaaers uaarvoor een r e s u l t a a t 

werd verkregen. Van de 1040 usonkaaers werd voor 35 geen jaarresu l taat 

verkregen, het aerendeel hiervan ten gevolge van verhuizing van de beuoners 

voor het einde van de aee tper iode . Uegens moeil ijkheden met het verkrijgen van 

goede TLD's ( z i e s e c t i e I I I .C) konden in c i r c a 80S van de v i s se lbekers voor de 

periode jan- '83 - ae l '83 geen TLD's gep laa t s t uorden. 

In f i g . IV.6 i s de verde l ing van de Y-exposietenpi voor de jaarperiode 

gegeven. Evenals voor de overige perioden b l i j k t deze verdel ing de vora van 

een log-normale verdel ing te hebben; de breedte ervan (o - 1,3) i s 

aanmerkelijk k l e i n e r dan in het geval van de radonconcentrat ies . Door deze 

k le inere spreiding l i j k t de verde l ing æ e r symmetrisch ( v g l . met f i g . IV.1) en 

i s het r e l a t i e v e v e r s c h i l tussen mediane waarden en a r i t h a e t i s c h gemiddelden 

k l e i n e r . 

In tabel IV.7 i s enige se izoensafhankel i jkhe id tear te nemen. Bovendien 

i s het jaargemiddelde Y-exposleteapo in reg io 1 ( s t a t i s t i s c h s i g n i f i c a n t ) 

lager dan in r e g i o ' s 2 t/m 5, t e r w i j l voor regio 3 j u i s t een hogere uaarde 

(eveneens s i g n i f i c a n t ) dan voor de overige r e g i o ' s werd gevonden. Op mogelijke 

oorzaken hiervan uordt hier n i e t ingegaan. Eventuele r e l a t i e s tussen T-expo-

sletempo en bouwparameters en de c o r r e l a t i e tussen Y-exposietenpo en radon-

concentrat ie kornen in s e c t i e VI.D aan de orde. 
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De in dit onderzoek gevonden gemiddelde uaarden zijn in goede overeen-

stemming met "net resultaat van door het RIVM, eveneens in het kader van het 

SAWORA-programma, uitgevoerde momer.'ane metingen in 399 woningen (Julius 

1985): 9,5 resp. 9,6 uR.h_i (inclusief de bijdrage van kosmische stråling) als 

mediane resp. gemiddelde waarde. Oradat er een grote overlap bestaat tussen de 

woningbestanden in beide onderzoeken verdient het aanbeveling een meer gede-

tailleerde vergelijking van de resultaten van beide onderzoeken te maken. In 

beide onderzoeken is op verschillende plaatsen in het vertrek gemeten (dit 

onderzoek: dicht bij de muur, RIVM: midden in het vertrek), een vergelijking 

van beide resultaten zou dan ook informatie kunnen geven over de bijdrage van 

de bouwaterialen van de nuur aan het f-exposietempo in het midden van het 

vertrek (zie discussie in Sectie VI.D). 
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Tabel IV.1 

Overzicht van gemeten radonconcentraties (Bq.m ) in voonkamers. 

Mediane uaarden en arlthmetisch gemiddelden als functie van meet periode 

en regio 

Regio 

1 

2 

3 

4 

5 

1-5 

9/82 

2 5 1 ) ; 

- 1 / 8 3 

3 ' 2 > 3 ) 2 1 6 ( 0 ) J ; 

1/83-5/83 

2 3 ; 27 
169(45) 

28; 33 
195(14) 

27; 33 
190(16) 

21 ; 26 
186(16) 

21 ; 26 
' 89 (17 ) 

24; 29 
929(106) 

5 /83-9 /83 

23; 27 
170(41) 

24; 28 
159(45) 

24; 27 
179(26) 

2 0; 23 
176(24) 

21 ; 24 
157(47) 

22; 26 
841(183) 

9 /83-1 /84 

2 7; 32 
193(6) 

3 0; 34 
177(26) 

2 1 ; 25 
161(36) 

2 1 ; 25 
192(7) 

j a a r b e k e r s ' 

24; 28 
210(0} 

27; 30 
156(43) 

28; 33 
181(22) 

21; 26 
182(15) 

21; 26 
165(34) 

24; 29 
894(114) 

1) mediane waarde 
2) arlthmetisch gemiddelde 
3) aantal vcningen waarvoor een waarde voor de concentratie werd gevonden, 

tussen haakjes het aantal woningen waarvoor uit de meting geen concentrat ie 
kon verden afgeleid . 

4) regio 1 : sept.*82 - sept.*83 
regio 2-5: jan. '83 - jan. '84 
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Tabel IV.2 

Aantal uoonkamers met een radonconcentratie beneden of 

boven een bepaalde grens waarde.• 

grenswaarde 
(Bq.nT3) 

< 10 

> 50 

> 75 

> 100 

in 
de 

één van 
v i er meet-

periodes 

57 

140 

48 

16 

gemiddeld 
over de v i er 
periodes 

4 

79 

13 

7 

Tabel IV.3 

Radonconcentraties in slaapkamers. 

verhouding tussen 
concentratie in 
slaapkamer en uoon-
kamer • 

periode N 1) Concentratie 
(Bq.uf3) 

2) 

sept.'82 - jan. '83 42 ( 1) 20 (11 - 40) 
(regio 1) 

jan. '83 - mei '83 175 (23) 20 ( 5 - 115) 
(regio 1 t/m 5) 

mei '83 - sept.'83 152 (44) 18 ( 7 - 94) 
(regio 1 t/m 5) 

sept.'83 - jan. '84 133 (18) 21 ( i - 103) 
(regio 2 t/m 5) 

sept.'82 - sept.'83 42 ( -) 19 (10 - 39) 
(regio 1) 

jan. '83 - jan. '84 119 (31) 20 ( 8 - 79) 
(regio 2 t/m 5) 

0,64 (0,2'» - 1,3) 

0,82 (0 ,21 - 2 ,4) 

0,84 (0 ,24 - 2 ,4) 

0,84 (0 ,18 - 2 ,2) 

0,69 (0 ,36 - 1,5) 

0,82 (0 ,25 - 2 ,0) 

1) aantal slaapkamers waarvoor de meting een r e s u l t a a t opleverde, tussen 
haakjes hec aantal warvoor geen r e s u l t a a t u c J verkregen 

2) med lane waarden en tussen haakjes de minimale en maximale waarde 
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Tabel IV. 4 

Radonconcentraties in kmipruimten (Ck), en verhouding tussen de radonconcen-

cracies in de kruipruimte en de daarboven gelegen woonkamer (C„) 

Volgnr. jan. - mei mei - sept. sept. - jan. jaarbeker 

woning (^(Bq-nf3) Ck/Cw Ck(Bq.m~3) CR/CW Ck(Bq.m"3) Ck/Cw Ck(Bq.æ~3) Ck/Cfc. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

165 

33 

361 

67 

53 

50 

64 

31 

L3 

47 

34 

85 

73 

3 ,3*0 ,3 

1,6±0,3 

1,8*0,1 

3, 0*0, 4 

3 ,6*0 ,6 

2 ,2±0,3 

S 4*1,1 

0,4*0,1 

0 , f * 0 , 2 

3,6±0,6 

0,6±0, l 

5 ,1±0,8 

2 ,5*0 ,3 

186 

98 

8 0 6 a ) 

9 3 a ) 

78 

86 

68 

-

2 3 a ) 

61 

205 

5 1 a ) 

86 

4, QfcO, 4 

4,1±0, 5 

31 ±8 

3 ,1*0,8 

4, 7*0, 7 

3 ,7±0,5 

5 ,6±0,9 

-

3 ,4*0 ,9 

4 ,8±0,9 

6,8±0, 7 

2 ,5±0,6 

4, 4±0, 7 

179 

2 3 a ) 

435 

96 

58 

86 

66 

-

25 

38 

27 

59 

26 

2 ,8*0 ,2 

0,9±0,3 

2, 4*0,1 

3 ,4*0 ,4 

2 ,4*0 ,3 

3 ,3*0,8 

3 ,1*0,8 

-

1,3*0,2 

1,9*0,3 

0, 3*0, 03 

2 ,8*0 ,4 

0, 8*0,1 

181 

51 

534 

85 

60 

79 

73 

40 

21 

48 

98 

65 

62a> 

3 ,6*0,2 

2 ,0*0 ,2 

3 ,9*0 ,1 

3 ,2*0 ,2 

3 , 4*0, 3 

3 ,3*0,2 

4 ,8*0, 5 

0, 6*0,1 

1,5*0,2 

3 ,0*0 ,3 

1,3*0,1 

3 ,4*0 ,3 

2 , 3 * 0 , 6 

' Waarde berekend uit de resultaten verkregen met meetbekers in de andere perio

den; dit leidt tot een extra fout van 17% in de waarde van de concentratie 

(zie sect ie III.G.2a). 
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Tabel IV.5 

Overzicht van gerneten radondochterconcentraties (Bq.m ) in woonkaraers. 

Mediane waarden en ari thmetisch gemiddelden a l s func t l e van meet periode en r e g i o . 

Regio 9 /82-1 /83 1/83-5/83 5 /83-9 /83 9 /83-1 /84 jaarbekers 4 ) 

9 , 3 ^ ; 13 8 2 ) 9 , 5 ; 12,1 6 ,5; 7,9 
3 3 3 ; 152 170 

9 , 8 ; 1 3 , 0 9 ,8 ; 1 2 , 0 10,8; 12,6 
175 157 60 

11,6; 15,A 10 ,9 ; 13,2 13 ,3; 1 7 , 0 
178 179 79 

8 , 1 ; 10,8 6 , 3 ; 8 ,5 8 , 3 ; 1 0 , 0 
162 172 79 

8 ,8 ; 10 ,4 6 ,9; 8 ,9 12 ,2 ; 13,7 
183 151 69 

1-5 9 , 5 ; 12,3 8 , 0 ; 10,1 
850 829 

6, 

7, 

8, 

6, 

6, 

6, 

3; 

3; 

6; 

6; 

5; 

9; 

8,0 
210 

9,2 
59 

10,3 
104 

7,3 
128 

7,8 
94 

8,4 
595 

1) mediane uearde 
2) ari thmetisch gemiddelde 
3) aantal woningen vearvoor een vearde voor de concentrat ie nerd gevonden 
4) reg io 1 : s e p t . ' 8 2 - s e p t . ' 8 3 

reg io 2-5: jan. "83 - jan. "84 



Tabel IV.6 

Quotient van geaiddelde radondochter- en radonconcentraties en gemiddelden van 

het quotient van dochter- en radonconcentraties. Middeling is in beide geval

len over alle locaties- De concentraties zijn tijdgemiddelde concentraties. 

arithn. gemiddelden mediane gemiddelden 

periode N <docht 

<radon> 

^ /dochtA X2 

> \radon / Xi 

<docht.> /docht. 

<radon> \radon > ~ 

(X,) (X,) (*i> (Y9) 

Jan.- mei 840 0,1*1* 0,52 1,18 0,41 0, 43 1, 05 

mei-sept. 815 0,40 0,46 1,15 0,37 0,39 1,05 

sept.-jan. 319 0,44 0,52 1,18 0,45 0, 43 0, 96 

gehele jaar 589 0,30* 0,34 * 1,13 0,29 * 0,30* 1,03 

* dochterconcentraties uit jaarbekers afgeleid zijn gemiddeld een factor 0, 76 
lager dan voor trimesterbekers (zie sect. III.G.2b); deze factor komt in 
alle quotienien voor en speelt dus geen rol in de vaarden van X2/X. en 

file:///radon


Tabel IV.7 

Overzicht van i-exposietempi in voonkamers. 

Med iane uaarden en arithmetische gemiddelden als functie van raeecperiode en regio. 

regio 9/82 - 1/83 1/83 - 5/83 5/83 - 9/83 9/83 - 1/84 jaarbekers4) 

1 9.21); 9,82> 10,1: 10,6 9,5; 9,8 9,3; 9,4 
2153) 183 211 208 

2 10,9; 11,1 9,7; 10,0 9,6; 10,1 10,1; 10,5 
164 204 199 199 

3 11,2; 11,6 10,2; '. 0,4 10,7; 10,7 10,6; 10,6 
159 2 C 2 03 2 02 

4 11,2; 12,2 9,6; 10,0 10,0; 10,5 10,2; 10,5 
148 200 197 197 

5 10,7; 10,9 9,6; 10,1 9,7; 10,0 10,0; 10,3 
165 204 198 199 

1-5 10,8; 11,3 9,7; 10,1 10,0; 10,3 
819 1024 1005 

' mediane uaarde (wR.h ) 
' arithmetisch gemiddelde (uR.h ) 
' aantal woningen warop het resulcaat betrekking heeft 

A ) regio 1 : sept. '82 - sept. '83 
regio 2-5: jan. '83 - jan. '84 
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Fig. IV.1. Verdeling van de jaargeaiddelde radonconcencraties In woonkamers. 
_3 

De verticale lijn geeft de mediane vaarde (24 Bq-m ) aan. 

998-

Radonconcentratie ( Bq-m ) 

Fig- IV.2- Cuæulatleve percentages van de verdeling van de jaargemiddelde 

radoncp^antraties in woonkamers voor alle regio's samen (a) en 

voor de regio's 3 en 5 afzonderlijk (b, resp. c). Met stippellijnen 

is schenatisch de methode van bepaling van mediane uaarde en geome-

trische standaarddeviatie o aangegeven (zie tekst). 



REGIO 1;24 Bq.m-3 

too- ^ 

- 22 26 

25-

21 2 _ 2, 

2£ 26 23 

IOC- £6i 

- IL 

REGIO 3; 28 Bq.m"3 

6 c 

35 

31 

REGIO 2; 27 Bq-m"3 

o t -

2L_ 

26 

29~~ 

32 

25_ 

28 

REGIO 4; 21 Bq.m"3 

<sU 

:2o 29 

_EGEND4 

0 

• • 
D«* »or 

mtt'qtz 

aangefc 

t-ge: 
>rri]5t , 

1 „ 
onderzoek 

onotkcna 

•fionc 
t 

ongnuCr; 

— 
prcmc 

wontng-

D a m O T 
c 

nc 1969 

6 0 - 6 9 _ 

"5C-'59~ 

WOW ~ 
!95C 

"~-«(9 CBS 

REGIO 5; 21.Bq 
a 

•£f* 
b 

: i 

rrf3 

c 

i • 
20 .20 ,28 

28 

j :si~' 

— 

125 

i30i 
L ! i 

24 

26; '. 

129 
| j ! 

;22 

U-_i 
|22| i 

: ; 

;2t |
 ; 

;22! 
, i i 

i2l — 

21 

119' ; 

21 i 

U^ 

i22n 
•) 

_ ' 

[20J-H 

23 1 

;2i 

SH " 
i ; 
i '9! •' ., 

•) 

Fig. IV.3. Vergelijking van de samenstelling van het woningbestand waarvoor 

jaargemiddelde radonconcentracies konden uorden bepaald en het uit 

CBS-gegevens afgeleide woningbestand per eind 1981. 

Voor elke regio is de procentuele opbouw van onderzoeksbestand 

(links) en CBS-bes.tand aangegeven volgens woningtype (a), wijze van 

financiering (b) en bouwjaarinterval (c). Voor elk van deze drie 

parameters is de onderverdeling in de legenda gegeven. De waarde 

van de mediane radonconcentratie in elke subgroep is in het bij die 

subgroep horende blok genoteerd. De mediane waarde voor de regio 

als geheel is na het regionummer vermeld. De gevallen waar het 

onderzoeksbestand significant afwijkt van de CBS-gegevens (zie 

tekst) zijn met * aangegeven. 
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Fig. IV.6. Verdeling van de jaargemiddelde ^-exposieterapi in vroonkamers. De 

verc ica le l i j n geeft de mediane uaarde (10 ,0 uR.h ) aan. 



V. Resultaten van de netingen in de buitenlucht 

V.A Radonconcentraties 

Voor de tijdgemiddelde radonconcentratie in de buitenlucht verden waarden 

gevonden uiteenlopend van 1 tot 10 Bq.m . De statistische fouten variSren van 

10 tot circa 7CK, voor de meeste netingen liggen ze in de orde van 15 a 2CK. 

De aediane waarden en arithmetisch gemiddelden worden in tabel V.l gegeven als 

functie van meetperiode en regio. De verdeling van de concentraties afgeleid 

uit de jaarbekers in de periode januari 1983 - januari 1984 (dus voor de 

regio's 2 t/m 5) is weergegeven in fig. V.l terwijl fig. V.2 de cunulatieve 

percentages voor de 2 series halfjaarbekers uit deze periode toont. De lijnen 

in fig. V.2 geven log-normale verdelingen veer die verkregen zijn door visuele 

aanpassing aan de datapunten. De parameters van deze verdelingen zijn u * 2,2 

resp. 3,8 Bq.m en o = 1,45. 

In de tabel en de beide figuren vallen enkele dingen op: 

- Het gemiddelde van de tijdgemiddelde radonconcentratie in de buitenlucht is 

ongeveer een factor 8 kleiner dan het gemiddelde van de tijdgemiddelde 

concentratie binnenshuis (vergelijk met tabel IV.1). 

- De mediane waarde is steeds ongeveer gelijk aan het arithmetisch gemiddelde, 

dit duidt op een kleinere asymmetrie in de verdelingen dan in de verdeling 

van de concentraties binnenshuis. 

- De uit jaarbekers afgeleide concentratie is iets hoger dan het gemiddelde 

van de halfjaar resultaten (zie ook sectie III.G.2a). 

- In elk van de regio's 2 t/m 5 is de radonconcentratie in het tweede halfjaar 

beduidend hoger dan in het eerste halfjaar, op dit resultaat wordt hierna 

teruggekomen. 

Figuur V.3 geeft de resultaten voor de jaarbekers als functie van de 

topografische ligging. Uit deze figuur blijkt dat er duidelijke concentratie-

verschillen tussen dichtbij elkaar gelegen meetpunten voorkomen. De2e ver-

schillen zijn niet willekeurig over het land verspreid, integendeel, er zijn 

duidelijk een aantal gebieden met een relatief lage of hoge concentratie. Een 

relatief hoge concentratie wordt gevonden in het zuidelijk deel van Limburg, 

Zeeuws Vlaanderen, het gebied langs de grote rlvieren, het oostelljk deel van 

Drenthe, een groot deel van Groningen en de Frlese kust. Lage concentraties 

uorden gevonden in Midden Brabant, de Zeeuwse eilanden, het zuidwestelijk deel 

van Zuid-Holland en een groot deel van Noord-Holland. In gebieden met 

stedelijke bebouwing uordt daarentegen geen aanwljsbare verhoging ten opzichte 
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van de omliggende gebieden gevonden. 

Het optreden van locale verschillen in de tijdgemiddelde concentratie in 

de buitenlucht was een onverwacht resultaat. De hoeveelheid radon in de bui

tenlucht wordt namelijk bepaald i) ;oor aanvoer (afvoer) van radon met lucht 

van (naar) elders en ii) door exhalatie vanuit de bodem ter plaatse. Nu was 

uit raetingen van Wolfs e.a. (Wolfs I98C en Wolfs 1984) gebleken dat bij veran-

derende windrichting in korte tijd .;«..•» glo'ce verandering in de concentratie 

kan optreden. Men zou dan ook verwachten dat in het open Nederlandse landschap 

gemiddeld over een periode van een half of een heel jaar eventuele locale 

verschillen bijna volledig door de wind uorden uitgemiddeld. De desondanks 

optredende verschillen (fig. V.3) vormen dan ook een aanwijzing voor locale 

verschillen in exhalatie die veel groter iijn dan de waargenomen locale ver

schillen in de tijdgemiddelde radonconcentratie. 

De gebieden waarin de hogere concentraties zijn waargenoraen vallen ge-

deeltelijk saraen met gebieden met zee- of rivierklei en lbss (Z-Limburg); 

vergelijking met een grondsoortenkaart geeft echter geen duidelijke één-één 

correspondentie met de grondsoort aan de oppervlakte te zien. Omdat radon ook 

uit diepere lagen afkomstig kan zijn zou in een meer gedetailleerde studie ook 

aandacht aan de on-ierliggende grondsoortlagen moeten warden geschonken. 

Voor het eerder genoemde verschil tussen de gemiddelde concentratie in de 

twee hai 'aarperioden zullen verschillen in exhnlatie en klimatologische 

omstandigheden en de wisselwerking tussen deze twee verantwoordelijk zijn. In 

Label V.2 worden voor de beide perioden van 1983 een aantal gegevens over het 

weer in de Bilt (KNMI 1983) met elkaar vergeleken. De verschillen in bodem- en 

luchttemperatuur, hoeveelheid neerslag, windsnelheid en windrichting zijn niet 

erg groot. Het aantal uren neerslag en het percentage windstille perioden 

geven een groter verschil te zien. Gezien het gebrek aan luchtvermenging in 

vindstille perioden, de hoge radonconcentratie in de bodem (in de orde van 

3 kBq.m ) en de oplosbaarheid van radon in water zouden deze twee parameters 

een rol kunnen spelen bij de verklaring van het verschil in radonconcentratie 

in de beide perioden. De geringe luchtvermenging tijdens windstille perioden 

zou ook kwalitatief kunnen verklaren waarom, ondanks de verwachte uitmiddeling 

door wind, in §én periode zulke duidelijke locale verschillen (fig. V.3) 

optreden. Uitgaande van de veronderstelling dat de radonconcentratieverschil-

len uitsluitend ontstaan gedurende windstille perioden leiden de waargenomen 

concentratieverschillen tot verschillen van twee grootheden in de exhalatie-
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snelheid van de bodem in Nederland. 

Gezien het belang van infiltratie van radon uit de kruipruimte naar de 

vertrekken verdienen de gebieden met hoge radonconcentratie in de buitenlucht 

nadere studie. 

V.B Radondochterconcentraties 

Volledigheidshalve vorden in deze sectie de resultaten venneld van de 

bepaling van radondochterconcentraties in de buitenlucht. Deze zijn echter 

zodanig dat reserve in aeht moet uorden genomen bij de interpretatie van deze 

resultaten. De reden voor deze reserve ligt in het feit dat uit het merendeel 

van de buitenbekers voor de tijdgemiddelde radondochterconcentratie een grote-

re uaarde wordt gevonden dan voor de radonconcentratie. Zo blijkt voor regio's 

2 t/o 5 de mediane uaarde van de radondochterconcentratie in het eerste 

halfjaar 8 Bq.m te zijn, terwijl dit voor de radonconcentratie slechts 2,3 

Bq.m is (zie tabel V.l). Voor regio 1 werd voor het tweede halfjaar en voor 

de gehele jaarperiode een mediane waarde van 12 resp. 7 Bq.m gevonden 

(radon: 2,2 resp. 2,7 Bq.ro-3). 

Als gevolg van meteorologische verschijnselen als turbulentie en neerslag 

kan weliswaar een sterke variatie in het radioactief evenwicht tussen radon en 

radondochters optreden, een grotere eoncentratie van radondochters dan van 

radon is echter erg onwaarschijnlijk (Jacobi 1963). De relatief hoge dochter-

concentraties zijn vermoedelijk een gevolg van een te groot aantal sporen op 

het dekselfolie en niet van te ueinig sporen op het bodem- er. filterfolie. 

Mogelijke oorzaken van te veel sporen op het dekselfolie zijn: relatief veel 

plate-out op het dekselfolie en/of de kleinere indringdiepte van a-deeltjes 

t.g.v. de veelal op dekselfolies van buitenbekers uaargenomen aanslag. Ook een 

relatief grote bijdrage van thoron en thorondochters zou een rol kunnen 

spelen. Deze aspecten dienen eerst nader onderzocht te worden alvorens een 

betrouwbare interpretatie van de meetresultaten kan worden gegeven. 

V.C Gamma-exposletempi 

Figuur V.Aa toont de verdeling van de jaargemiddelde ir-exposietempi in de 

buitenlucht. Mediaan en arithmetisch geraiddelde hebben de waarden 8,0 resp. 

7,8 wR.h" hetgeen, in aanmerking genomen dat dit inclusit de bijdrage van de 

kosmlsche stråling (=3,7 uR.h-1) is, redelijk overeenstemt met de uit mettng-

en van het RIVM gevonden waarde van 3,7 uR.h" exclusief kosraische stråling 

(van Dongen 1985). 

http://Bq.ro-3


73 

De verdeling heeft nlet het bimodale karakter zoals door van Dongen en 

Stoute werd waargenoraen; het veel kleinere aantal meetpunten (218 tegen 1049) 

is waarschijnlijk te laag om een dergelijk effect waarneembaar te doen zijn. 

In fig- V.4b en c uorden de verdelingen gegeven voor de door Julius en 

van Dongen (Julius 1985) op grond van de RIVM-metingen gespecificeerde 

gebieden met "lage" en "hoge" terrestrische achtergrondstraling (< 3,0 resp. 

> 4,5 uR.h ). Voor deze twee gebieden worden significant verschillende me-

diane waarden (7,4 resp. 8,5 uR.h ) gevonden. Het verschil is echter kleiner 

dan op grond van de zojuist genoemde indeling zou raogen vorden verwacht. 

De correlatiecoefficient voor jaargemiddelde radonconcentratie en jaar-

gemiddeld "f-exposieterapo, berekend over alle meetpunten, heeft een uaarde 

0,27. Deze zwakke correlatie tussen beide grootheden hoeft geen verbazing te 

wekken, immers aan het "f-exposietempo uordt niet alleen bijgedragen door de 
238 

voor de radonconcentratie van belang zijnde nucliden uit de U-reeks maar 

ook in belangrijke mate door nucliden uit de Th-reeks en door Cs, TC en 

de kosmische stråling. Bovendien bepaalt alleen de bovenste 10 å 20 cm van de 

bodem het Y-exposietempo (zelfabsorptie) en kan het radon uit een veel dikkere 

bodemlaag afkomstig zijn. 

NiettemfT kan een locale verhoging van.het v-exposietempo zeer wel samen-

gaan met een locale verhoging van de radonconcentratie. Dit is bijvoorbeeld 

het geval voor het gebied langs de grote rivieren (d.i. een deel van het 

bovengenoemde gebied met "hoge" terrestrische stråling) en voor Zuid Limburg. 

Het gemiddelde ir-exposietempo voor deze beide gebieden is 9,1 resp. 9,8 uR.h , 

de gemiddelde radonconcentratie is 4,3 resp. 6,0 Bq.m (gemiddelde voor heel 

Nederland: 3,0 Bq.m - 3). 
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Tabel V.l 

Overzicht van de tijdgemiddelde radonconcentratie in de buiter.lucht. 

Mediane waarden en arithmetisch gemiddelden als functie van meet-

periode ' en regio 

regio le halfjaar 2e halfjaar jaarbekers 

1 2,4 2 ) 2,53) 5/*) 2,2 2,4 53 2,7 2,8 56 

2 2,2 2,4 43 3,7 3,9 43 3,3 3,6 43 

3 2,5 2,4 43 5,4 5,4 43 4,0 4,2 43 

4 1,9 2,0 37 2,7 2,9 37 2,6 2,6 37 

5 2,3 2,2 41 4,1 4,1 40 3,3 3,5 40 

1-5 2,3 2,3 221 3,3 3,7 216 3,0 3,3 219 

1) voor regio 1: september 1982 - september 1983 
voor regio's 2-5: januari 1983 - januari 1984 

2) mediane uaarde (Bq.m ) 
3) arithmetisch gemiddelde (Bq.m ) 
4) aantal meetpunten 
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Tabel V.2 

Overzicht van enkele klimatologisehe gegevens voor het eerste en 

tweede halfjaar van 1983 voor de Bilt. De gegevens zijn gemiddel-

den over het aangegeven halfjaar. 

Parameter januari t/m juni juli t/m december 

bodemtemp. op 
10 cm diepte 

luchttemp. op 
1,5 m hoogte 

neerslag 

verdsmping 

luchtdruk 

luch*-trans port 

windstille perioden 

8,5 *C 

7,8 *C 

81 mm/maand 
65 h/maand 

60 mm/maand 

1015 mbar 

2,5 m.s-1; WIW 

2,8 X 

11,8 'C 

12,2 'C 

61 mm/maand 
36 h/maand 

61 mm/maand 

1017 mbar 

1 ,8 m . s - 1 ; ZIJ 

6 , 7 % 
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VI Nadere analyse van de resultatet! voor toningen 

VI.A Inleiding 

Voor de berekening van de gemiddelde bijdrage t.g.v. radon aan de 

strålingsdosis van de Nederlandse bevolklng moet men de tijdgemiddelde 

concentraties van radon en de vervalproducten alsmede de spreidlng in deze 

gemiddelden kennen. Hoofddoelstelllng van dit onderzoek was het bepalen van 

deze grootheden, de resu_taten zijn in de hoofdstukken IV en V gepresenteerd. 

Om echter ook prognoses te kunnen maken van de gemiddelde radonconcentratie 

voor het Nederlandse uoningbestand in bijvoorbeeld het jaar 2000 is het nodig 

na te gaan of de resultaten van de metingen aanwijzigingen geven die een 

wijziging van de huidige situatie waarschijnlijk maken. In het geval van een 

te verwachten toename is het belangrijk te weten uelke bronnen van radon 

daarvoor verantuoordelijk zijn. Ook voor het eventueel tretten van maatregelen 

om de radonconcentratie te verlagen dient men uiteraard de bronnen te kennen. 

Zoals zal warden aangegeven kunnen uit de resultaten van dit onderzoek 

geen kwantitatieve conclusies over de bijdrage van diverse b.ctr^.i getrokken 

uorden, niettemin zullen de in dit hoofdstuk gepresenteerde reiultaten 

besproken uorden in het licht van de drie voornaamste bronnen die bijdrager. 

de hoeveelheid radon in een vertrek: 

1) exhalatie vanuit de bouumaterialen in dat vertrek; 

2) uitwisseling van de lucht in het vertrek met de buitenlucht (ventilatie); 

3) uitwisseling van de lucht in het vertrek raet lucht uit andere vertrekken in 

dezelfde uoning of gebouw, en in het bijzonder met lucht ui een eventueel 

aanuezige kruipruimte. 

Terwijl door exhalatie (1) de radonconcentratie zal toenemen (positieve 

bronterm), z?i In het algeraeen uitwisseling van binnenlucht mtc buitenlucht 

(2N een afname tot gevolg hebben (negatieve bron). A priori valt het *eken van 

S.;- ̂ »v'e bronterm niet te voorspellpri, <Ut ^al afhangen van de concentraties 

la u wuste v-.-trekken en de kt uxpruimte, en deze hangen op hun beurt weer 

af van de brorr^n en van de mt'te van vertilatie in die vertrekken, resp. 

kruipruimte. 

Zou men alle bronnen, dus inclusief het gehele ventilatiepatroon, kennen 

dan zou in principe de radonconcentratie in een vertrek berekend kunnen uor

den. Maar als gevolg van verschil in bijvoorbeeld onderliggende bodem, ligging 

t.o.v. de wind en bowonersgedrag kunnen, zelfs voor gelijksoortlge woningen, 



79 

de bronnen aanzienlijk van woning tot uoning verschillen. Metingen van de 

exhalatie en het ventilatiepatroon in één woning hebben dan ook weinig voor-

spellende waarde voor de gemiddelde concentratie in een bestand met allerlei 

soorten uoningen. Omgekeerd kan uit metingen van de radonconcentratie in een 

grote groep woningen niets omtrent de sterkte van de bronnen uorden geconclu-

deerd. In de volgende secties zal getracht worden door vergelijking van de 

gemidde'de concentratie in enkele groepen, die op 5én of enkele kenraerkende 

punten duidelijk van elkaar verschillen, kualitatieve informatie omtrent de 

bijdrage van de verschillende bronnen te verkrijgen. Op deze wijze -;al in dit 

hoofdstuk worden nagegaan of er verbanden bestaan tussen de radon(dochter)con-

•inrratie en de toegepac.-e tow ateriale.. gn bouwconstructies (sectie VI.B), 

de buitenluci!Cct-r>'-.en!;ratie (sectie VI.C), en het "Y-exposietempo (sectie VI.D). 

VI.B Bouumaterialen, bouwconstructies en woongedrag 

VI.B.l Effecten op radonconcentraties 

Om een indruk te krijgen welke bouwkundige eigenschappen van de woning 

(in het vervolg parameters genoemd) gemiddeld een effect op de radonconcen

tratie hebben is gebruik gemaakt van de informatie op de vragenformulieren 

(zie sectie II.B en Appendix 2). Voor elk van de parameters (bijv. het bouw-

jaarinterval) werd daartoe het gehele woning^estand gesplitst in subsets, 

waarbij elke subset overeenkomt met één bepaax^e "waarde" van die parameter. 

Voor elke subset werd de mediane waarde van de uit de jaarbekers afgeleide 

radonconcentratie voor de woonkamer bepaald. De resultaten zijn vermeld in 

tabel VI.la, de bijbehorende parameterwaarden zijn gegeven in tabel VI.Ib. In 

de laatste kolom van tabel VI.la is vermeld welke subsets een significant 

verschillende mediane waarde hebben. 

Voor de raeeste parameters wordt voor minstens één waarde een duidelijk 

hogere mediane concentratie dan in de overige subsets gevonden. Afgezien van 

enkele kleine subsets zijn de afwijkingen van de mediane waarde voor het 

gehele bestand (24 Bq.m , zie tabel IV.1) niet groter dan circa 30% (ni. voor 

stenen vloerbedekking). Hoewel het niet voor alle subsets is nagegaan blijken 

de concentratieverdelingen voor de subsets weer bij benadering log-normaal 

verdeeld te zijn, terwijl de waarde van a (-1,6) ongeveer gelijk is aan die 

voor de verdeling van het gehele bestand. Dit wijst erop dat de spreiding in 

de radonconcentraties niet wordt veroorzaaki; door één of enkele parameters 

maar door een groot aantal parameters, ånders zou het elimineren van één 

parameter een duidelijk effect op de spreiding moeten hebben. 
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Duidelijk hogere waarden dan het geraiddelde worden gevonden voor vrij-

staande eengezinswoningen, voor woningen die <>ebouwd zljn na 1969 en voor 

woningen waa~in 6f beton gebruikt is, 6f gevelisolatie, dubbele beglazing, 

stenen vloerbedekking of vloerverwarming aanwezig is. Enigzins opvallend is 

het dat de aanwezigheid van gips geen grote afwijking van het gemiddelde geeft 

behalve in het geval dat ongeveer de helft van het totale muuroppervlak be-

staat uit beton en de andere helft uit gips(blokken). Hierbij dient wel te 

uorden opgemerkt dat in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt kon uorden naar 

het soort gips en de herkomst. Voor nadere informatie over de mogelijke in-

vloed van gips wordt verwezen naar de resultaten van een afzonderlijke studie 

(Hogeweg 1985, Put 1985). 

Op deze plaats dient er op te worden gewezen dat uit een significant 

verschil in concentraties niet gecon-.ludeerd mag uorden dat de betreffende 

parameterwaarde ook direct de oorzaak van het verschil vormt. We hebben name-

lijk te oaken met een ingewikkeld verband tussen de verschillende parameters 

en elk van de in de inleiding genoemde brontermen. Sommige parameters kunnen 

gecorreleerd zijn doordat zij een gedeeltelijk gelijke invloed op de bronter

men hebben. Het kan ook zijn dat één parameter meer dan één bron belnvloedt. 

Voorts kunnen er nog andere dan de beschouwde parameters een rol spelen. Voor 

elk van de drie genoemde mogelijkheden wordt hier een voorbeeld gegeven: i) 

Het in de laatste decennia toegenomen gebruik van beton is oorzaak van een 

correlatie tussen de parameter bouwjaar en de parameters vloer, muren en 

plafond (zie tabel VI.lb), ii) Door het gebruik van beton kan enerzijds de 

exhalatie (bronterm 1) wijzigen maar door de in vergelijking met gebruik van 

hout of baksteen dichtere bouwschil kan ook de ventilatie (bronnen 2 en 3) 

afnemen. iii) De hogere concentratie bij dubbel glas kan niet veroorzaakt zijn 

door het dubbele glas relf als bron van radon, maar is hoogstwaarschijnlijk 

een gevolg van wiiziging in de ongecontroleerde ventilatie (een niet expliciet 

beschouwde parameter) t.g.v. het dichter zijn van kieren en een andere venti-

latiestroom door de gevLjzigde temperatuurgradient in de buurt van de ramen. 

Het bestuderen van het effect van één parameter kan dus weliswaar zinvol-

le inforraatif -ven, maar stHie van het gecorabineerde effect van een aantal 

parameters zal waars hijnlijk meer inzicht geven. Het aantal te maken corabina-

ties is bijna onbeperkt, *n het onderstaande beperken we ons tot een aantal 

voor de hand liggende combinaties van parameters die elk voor zich een verho-

gend (verlagend) effect op de concentr-:ie hebben. 
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Isolatie, ventilatie en beton 

Uit tabel VI.2 blijkt dat de beide in het onderzoek beschouwde isolatie-

maatregelen een additief effect hebben. Muurisolatie blijkt een groter effect 

te hebben dan dubbele beglazing, hetgeen gezien de daarmee gepaard gaande 

oppervlakten niet zo verwonderlijk is. De stijging van de concentratie met 

toeneraende isolatie kan daarom met grote waarschijnlijkheid aan de door 

isolatie verminderde ventilatie uorden toegeschreven. 

Men zou kunnen verwachten dat voningen met goede isolatie voornamelijk 

afkomstig zijn uit de periode na 19 70. In dat geval zou de hogere concentratie 

in goed-ge'isoleerde woningen ook een gevolg kunnen zijn van ander materiaalge-

bruik en/of andere constructies en niet zo zeer van de isolatie. Tabel VI.3 en 

fig. VI.1 laten zien dat dit niet het geval is: voor 3 van de 4 bouwjaarklas-

sen is er een significant verschil tussen niet- en wel-geTsoleerd. Isolatie 

heeft dus bijna altijd een verhogend effect. 

Dat zowel voor niet-getsoleerde als voor goed-gelsoleerde woonkamers in 

na 19/0 gebouude woningen significant hogere concentraties dan voor eerdere 

bouwjaren verden gevonden wijst vermoedelijk op een extra effect van bouwma-

terialen en/of bouwconstructies. Wordt voor goed-getsolferde woningen van na 

1970 de additionele selectie gemaakt dat muren, vloor er. plafond van beton 

zijn dan blijkt de mediane uaarde zelfs te stijgen tot 35 Bq.m , significant 

verschillend van de waarde (30 Bq.m ) voor gelijksrortige woningen waarin 

noch voor muren, noch voor vloer en plafond beton is gebruikt. Dit kan een 

gevolg zijn van een dichtere bouwschil maar ook van ^en hogere exhalatie. 

Modelberekeningen van Ackers (Acicers 1985a) wijzen namelijk op een lichte 

concentratietoename t.g.v. exhaiatie uit bouwmaterialen bij een toeneraend 

percentage beton. 

In het geheel van deze resultaten is het opvallend dat de mate van ven

tileren d.m.v. ramen en/of ventilatiekleppen of -schuiven, althans zoals door 

de bewoners opgegeven, weinig effect heeft op de concentratie (zie tabel 

VI.1;. Het ontbreken van ventilatiekleppen geeft echter wel een lagere concen

tratie (oudere woningen?). Daarbij moet echter opgemerkt vorden dat het ant-

woord op de mondeling aan de bewoners gesteide vragen naar ventilatfegewoonten 

vaak ånders luidde dan door de bewoners op het vragenformulier was aangegeven. 

Enige twijfel aan de relevantie van beide antwoorden is dus op zijn plaats. 

Overigens blijkt uit de antwoorden dat de bewoners van de onderzochte woni 'en 

minder ventileren dan op grond van het door de Nationale Woningraad uitgevoer-
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de onderzoek naar ventilatiegewoonten (van Gunst 1985) verwacht zou raogen 

uorden. Daarblj dient aangetekend te uorden dat dat onderzoek niet alleen op 

woonkamers maar op de gehele woning betrekking had. 

De mate van isolatie i.i de onderzochte groep woningen mag redelijk repre-

sentatief geacht worden voor het Nederlandse uoningbestand. Lvt blijkt uit hec 

gegeven dat landelijk 53% van de woningen isolatievoorzienlngen heeft (NIP 

1985) terwijl dit bij de onderzochte woningen voor 65Z het geval is; bij de 

selectle van de woningen is op dit aspect niet gelet. 

Dat in regio's 2 en 3 in de zomerperiode een lagere radonconcentratie 

werd waargenomen dan in voor- en najaar (zie tabel IV.1) zou toegeschreven 

kunnen worden aan extra ventilatie t.g.v. open staan van raraen en deuren in de 

zomermaanden. Maar het is dan niet duidelijk waarom dit zelfde effect niet 

optreedt in de overige regio's. Misschien kan dit seizoenpatroon slechts ver-

klaard worden uit een samenspel van toe- of afneraen in ventilatie, exhalatie 

uit de bodem (kruipruirate) en radonconctntraties in de buitenlucht (zie 

hoofdstuk V). 

Verdieping en toevoer van radon vanult de ki u-. pruirate 

In tabel VI.4 is de mediane radonconcentratie gegeven als functie van de 

verdieping waarop de woonkamer ligt an het bouwjaarinterval. Uit deze tabel 

blijkt dat het feit dat voor woningen gebouwd vi 'af 1*70 een significant hoge-

re concentratie wordt gevonden dan voor oudere won ingen (tabel VI. 1) onafhan

keli jk is van de hoogte van de verdieping. 

Bovendien blijkt dat voor het oudste type woningen de concentratie in de 

woonkamer op de begane grond hoger is dan voor hogere verdiepingen. Dit zou er 

op kunnen wijzen dat voor oudere huizen toevoer van radon vanuit de kruipruia-

te belangrijk Is. Dat dit verschil voor woningen na 1969 niet wordt waargeno

men hoeft niet te betekenen dat voor deze woningen de hoeveelheid radon vanuit 

de kruipruimte klein is t ... de exhalatie uit de bouwmaterialen. Doordat de

ze woningen luchtdichter iijn kan namelijk t.g.v. het drukverschil tussen bin-

nen en buiten verticaal luchttransport in de woning, dus vanuit de kruipruimte 

naar de bovenste verdieping, net zgn. schoorsteeneffeet, optreden. Hierdoor 

zou de concentratie op alle verdiepingen min of meer gelljk kunnen zijn. 

Meer informatie over de afhankelijkheid van de verdieping is beschlkbaar 

voor de ongeveer 2 00 wonlngen wear in zowel in de woonkamer als in een tweede 

vertrek is geraeten (zie ook sectie IV.B.2). Voor deze woningen zijn de mediane 
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waarden van de verhouding tussen de radonconcentratle in tweede vertrek en 

woonkamer berekend als functie van de periode en het al of niet op dezelfde 

verdieping liggen van de beide vertrekken. Het resultaat, vermeld in tabel 

VI.5, laat zien dat als het twede vertrek op een hogere verdieping ligt dan 

de woonkamer de verhouding gemiddeld kleiner is dan 1,0. Omdat dit niet het 

geval is voor op gelijke verdieping liggende vertrekken zou e ;ra ventilatie 

van het tweede vertrek (meestal slaapkamers) t.o.v. de woonkamer als oorzaak 

uitgesloten kunnen worden. Ook de verwachte toename in ventilatie gedurende de 

zomer blijkt geen effect te hebben. Het lijkt daarom aannemelijk dat het 

verschil kan worden toegeschreven aan toevoer van radon vanuit de kruipruimte, 

waarvan, althans bij oudere woningen het effect (tabel VI.4) het grootst is op 

de begane grond. Bij gabrek aan kwantitatieve informatie over de ventilatie in 

de vertrekken lijkt een verdergaande r.onclusie uitgesloten. 

VI.B.2 Effecten op radondochterconcentraties 

Tabel VI.6 geeft het verband tussen radondochterconcentraties in woon-

kamers (in het voorjaar, januari-mei) en parameter* van de woning. Op een 

aantal punten blijkt dit verband duidelijk te v^rschillen van het voor radon 

gevondene (vgl. tabel VI.la): 

Terwijl voor de radonconcentratle een 'afhankelijkheid' van voor vloeren, 

muren en piafonds gebruikte bouwmaterialen werd waargenomen blijkt dat voor 

de dochterconcentratie niet het geval te zijn. De dochterconcentratie hangt 

ook niet af van bouwjaar en buitengevelisolatie. 

Bij een open verbinding tussen de woonkamer en een ander vertrek (meestal 

de keuken) wordt een hogere radonconcentratle gevonden maar een lagere 

dochterconcentratie. 

- Voor de parameters woningtype, verdieping, onder begane-grond vloer (o.a. 

kruipruimte), ramen (enkel of dubbel glas) en verwarming wordt een min of 

meer gelijk gedrag voor radon- en radondochterconcentraties gevonden. 

Opvallend is de, bij radon afwezige, afhankelijkheid van de mate van 

ventileren d.m.v. ramen tn van de mate van roken. De lagere dochterconcen

tratie in het geval van open verbinding met de keuken en bij veel roken 

h^ngt waarschijnlijk direct samen raet een toename van de aerosolconcen-

tratie, waardoor meer plate-out van aan aerosols gebonden dochters zou 

kunnen optreden. 

Beide isolatieoaatregelen, dubbel glas en buitengevelisolatie leiden tot 

een significante toename in de radonconcentratle. Bij dubbel glas zien we ook 
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een toename van de dochterconcentratie, maar het is niet duidelijk vaarom dit 

bij aanuezigheid van buitengevelisolatie niet het geval is. 

Eveneens is niet duidelijk uaarom bepaalde parameters (vnl. bouwpara-

meters) wel invloed hebben op de radonconcentratie raaar niet, of minder sterk, 

op de dochterconcentratie. Een studie analoog aan die in de vorige sectie naar 

het gecorabineerde effect van een aantal parameters zou misschien meer inzicht 

kunnen geven in de wijze waarop de verschillende parameters de radondochter-

concentratie beinvloeden. 

VI.C Verband tussen radonconcentraties in binnen- en buitenlucht 

In fig. VI.2 zijn op de kaart van Nederland de ligging van de roningen 

aangegeven waarvan voor de woonkamers kon worden vastgesteld dat de jaargemid-
-3 -3 

delde radonconcentratie hoger is dan 50 Bq.m of lager dan 10 Bq.m (zie 

sectie IV.B en tabel IV.2). Opvallend is dat de roningen niet hoge concentra-

ties niet willekeurig over het land verspreid liggen en ook niet specifiek 

voorkoraen in gebieden met hoge woningdichtheid (grote steden). Vergelijking 

met fig. V.3 geeft een zekere correlatie met gebieden waar in de buitenlucht 

hogere concentraties dan gemiddeld warden gevonden: het zuidelijk deel van 

Limburg, het gebied langs de grote rivieren, de provinde Groningen en het 

oostc.i van Friesland en van Drenthe. 

In principe zou een correlatiecoSffici&nt bepaald kunnen worden tussen de 

concentratie in de roningen en de concentratie gemeten op het dichtstbijzijnde 

buitenmeetpunt. Door tijdgebrek is hiervan afgezien, maar het valt ook te be-

twijfelen of het zinvol zou zijn; correlaties met alle andere parameters die 

de concentratie kunnen beinvloeden zouden een eventueel aanwezige correlatie 

met de concentratie in de buitenlucht voor een groot deel te niet kunnen doen. 

Daarom is voor een beperktere, meer globale beschouwing van de resultaten in 2 

gebieden gekozen. 

In zuidelijk Limburg (postcodedistricten 61 t/m 64) en in het gebied aan 

en tussen de grote rivieren (postcodedistricten 34, 39 t/m 42, 53, 65 t/m 69) 

is in 33, resp. 93 roningen gemeten. In die gebieden werden 13, resp. 14 

woningen met een concentratie in de woonkamer hoger dan 50 Bq.m gevonden, 

d.w.z. in 40%, resp. 15% van de onderzochte woningen, terwijl dit voor het 

gehele bestand 8% is (zie tabel IV.2). De medlane waarden voor de jaargemid-

delde concentraties in deze 2 gebieden zijn 43, resp. 30 Bq.m . De samen-

stelling van het woningbestand wat betreft woningtype, financiering en 
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bouwjaar wijkt niet sterk af van de landelijke saraenstelling en op grond 

daarvan zou men geen afwijkende concentraties verwachten. 

Uit bovenstaande lijkt het erg waarschijnlijk dat er voor de beide gebie-

den een zekere correlatie tussen binnen- en buitenluchtconcentratie bestaat. 

Overigens moet de oorzaak van de gemiddeld hogere binnenluchtconcentratie niet 

gezocht worden in een hogere buitenluchtconcentratie maar in de hogere exhala-

tie uit de bodem waar de buitenluchtconcentratie een graadmeter voor is (zie 

de discussie in sectie V.A). In dit verband is het interessant te zien dat 26 

van de 27 bewuste woonkamers (allen in eengezinswoningen) op de begane grond 

liggen wear toevoer van radon vanuit de kruipruimte het belangrijkst zal zijn. 

Slechts in 1 van deze woningen (volgnr. 3 in tabel IV.4) is in de kruipruimte 

gemeten, de concentratie bleek daar circa 500 Bq.m te bedragen, hetgeen een 

hoge concentratie in de woning des te waarschijnlijker maakt. In 9 van de 2 7 

woningen werd ook in een tweede vertrek geraeten, hiervoor bleek in 7 gevallen 

de concentratie ook boven 5 0 Bq.m te liggen, 2 hiervan lagen op de begane 

grond en 5 (waarvan 3 gebouwd na 1970) op de eerste verdieping. 

Intrigerend is de vraag waarom in regio's 4 en 5 (Noord- en Zuid-Holland 

en Zeeland) de concentratie binnenshuis duidelijk lager is dan in de land-

inwaartse regio's 2 en 3. Het grotere percentage meergezinswoningen (36% tegen 

175!) zou een voor de hand liggende verklaring zijn ware het niet dat voor alle 

typen woningen in regio's 4 en 5 een lagere concentratie dan in regio 2 en 3 

wordt waargenomen (zie fig. IV.3). Bij selectie op andere parameters (bijv. 

isolatie) wordt steeds weer een lagere concentratie in regio's 4 en 5 gevon-

den. Het valt echter op dat de gemiddelde buitenluchtconcentratie in regio's 4 

en 5 ook duidelijk lager is dan in regio's 2 en 3 (3,4 resp. 4,0 Bq.m , zie 

tabel V.l). Dit suggereert opnieuw een correlatie tussen de radonconcentratie 

in de woning en de exhalatie uit de bodem. 

Het verband tussen radonconcentratie in woningen en de exhalatie uit de 

bodem onder de woning en de mechanLsmen die een rol spelen bij het transport 

van radon uit de bodem naar do woning dienen in een vervolgonderzoek nader te 

worden bestudeerd. 

VI.D Gamma-exposietempl (GET), bouwmaterialen en radonconcentratle 

Het f-exposleterapo binnenshuis wordt voornamelijk bepaald door de activl-

teit tengevolge van de aanwezigheid van \ , Ra en Th in de bouwmateria

len. Daarbij doraineert voor veel materialen de bijdrage van Hc. De overige 
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bronnen, het heelal (kosmische stråling) en de bodem onder de woning (terres-

trische stråling) vorden voor een belangrijk deel, dan vel geheel door de 

bouuconstructie afgeschermd (Julius 1985). 

Uit tabel VI.7 blijkt dat voor het y-exposietempo (GET) eon veel minder 

sterke afhankelijkheid van bouvparaaeters wordt gevonden dan voor de radoncon-

centratie (zie tabel VI.1). Het grootste verschil tussen minimum en maximum 

mediane waarde (bij bouwjaar) is slechts 162 terwijl dit voor de radonconcen-

tratie (eveneens voor bouwjaar) 43% bedraagt (zie tabel VI.la). Onder de be-

trekkelijk kleine verschillen komen vrij veel statistisch significante ver-

schillen voor (zie rechterkolom tabel VI.7). Opvallend is dat bij de parame

ter warden uaarv^or een hoog CET uordt gevonden een relatief lage radoncon-

centratie hoort en omgekeerd (zie tabel VI.la). Oudere teningen bijvoorbeeld 

hebben een hoger CET dan nieuwe, tervijl aanwezigheid van beton een lagere 

waarde geeft dan indere materialen. Onverwacht WBS het resultaat dat zelfs 

isolatiemaatregelen (dubbel glas, gelsoleerde buitengevel) een effect lijken 

te hebben, weliswaar klein en tegengesteld aan het effect op de radonconcen-

tratie. Uit tabel VI.8 is duidelijk dat dit slechts een schijnbaar effect is 

dat moet uorden toegeschreven aan de correlaties tussen parameters genoemd in 

sectie VI.B: voor goed-gelsoleerde roningen is gemiddeld het GET gelijk aan 

dat voor uoningen uit dezelfde bouwjaarklasse waarin geen isolatievoorziening-

en aanwezig zijn. Het schijnbare effect is geheel terug te voeren op de afhan-

kelijkheid van het bouwjaar, of, meer waarschijnlijk, de voor de bouwjaar

klasse specifieke bouwmaterialen. 

Terwijl in dit onderzoek voor woonkamers met betonnen vloer, muren of 

plafond een lager GET wordt gevonden, werd in het onderzoek van het RIVM 

(Julius 1985) bij aanwezigheid van beton juist een verhoging waargenomen. Het 

is niet erg aannemelijk dat dit tegengestelde resultaat moet uorden toege

schreven aan het verschil in oeetpositie (in dit onderzoek dicht bij de muur, 

zie ook de discussie in sectie IV.D). Een gedetailleerdc vergelijklng van de 

RIVM-resultaten met de resultaten van het huidige onderzoek zou mogelijk kun

nen leiden tot een verklaring van deze discrepantie. Overlgens blijkt uit de 

modelberekeningen van Ackers (Ackers 1985a) warin gebruik gemaakt wordt van 

d-2 specifieke activiteiten van tegenwoordig in Nederland toegepaste bouwmate-

rialen (Ackers 1985b) dat toenemend gebruik van beton geen toename, maar eer-

der a-*n afname, in het GET geeft. Voor woningen gebouwd na 1969 is nog nage-

gaan 'f het GET afhangt van het feit of de muren van beton of van baksteen-

/kalkzandsteen zijn. Gevonden wordt 9,4 resp. 9,6 R.h" , een verschil dat op 
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de grens van statistische significance ligt. Helaas is op het vragenformulier 

geen onderscheid gemaakt tussen baksteen en kalkzandsteen, materialen met een 

hagere, resp. lagere specifieke activiteit dan beton (Ackers 1985b). 

Wegens tijdgebrek zijn geen verdere pogingen ondernomen om het verband 

tussen GET en parameters van woning en vertrek nader te analyseren. 

De hoeveelheden TC, 22"Ra en ~ Th, en hun onderlinge verhouding in «le 

in Nederland gebruikte bouumaterialen kunnen sterk vari'éren (Ackers 1985b). 

Van de drie isotopen is alleen de hoeveelheid Ra van belang voor de vorming 

van radon. Vervolgens is de mate waarin het gevormde radon uit het materiaal 

naar buiten treedt (exhalatiesnelheid) afhankelijk van de materiaalstructuur 

en de oppervlakteafwerking. Het is dan ook niet te veruachten dat er een ster-

ke correlatie tussen radonconcentratie en u-exposietempo zal bestaan, temeer 

omdat de radonconcentratie ook nog uordt bepaald door toevoer uit andere 

bronnen (bijv. de kruipruimte) en door de ventilatie. 

De correlatieco'éffici'énc tussen de jaargemiddelde radonconcentratie en 

dito Y-exposieterapo blijkt inderdaad een kleine tearde, namelijk 0,07 te 

hebben. Ook voor de drie deelperiodes uorden lage corrrlatiecoSfficignten 

gevonden: 0,05; 0,10 en 0,07. Hieruit raoet dus geconcludeerd uorden dat een 

meting van het "r-exposietempo geen voorspellende waarde heeft voor de 

radonconcentratie. 
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Tabel VI. la 
Hedlane vaarde van de jaargealddelde radonconcentratle In »orkaners a l s functle van een aantal parameters. De parame
ter vaarden l i j n In tabel VI.Ib gespec l f l ceerd . 

pa raneter 

woningtypr* 
f inanciering 
bouwjaar 
gerenoveerd 
verdieping 
onder begane 
grond vloer 
vloer 
vloerbedekklng 
auren 

af tierking vand 
plafond 
vloer boven ver tr . 
raien 
in open verbinding 
• e t ander vertrek? 
l . o . v . net: 
ver warning 
buitengevel ge lao-
leerd? 
raaen open ged ir
rende 
klapraaen of vent. 
sehulven open ged. 
roken 

27* 
26 
21 
23 
25 

24 
27 
32 
27 

26 
28 
27 
22 

26 
28 
26 

28 

23 

25 
24 

a 

184/ 163 

272/ 32 
258/ 54 
187/ 30 
682/ 98 

46/ 14 
502/ 90 

75/ 9 
226/ 43 

60/ 4 
405/ 69 
461/ 85 
396/ 67 

370/ 64 
301/ 52 
696/113 

401/ 62 

62/ 12 

152/ 26 
106/ 12 

25 
23 
23 
25 
20 

25 
21 
25 
23 

25 
21 
21 
27 

23 
23 
29 

22 

24 

25 
25 

b 

455/ 71 
193/ 34 
132/ 16 
707/116 

79/ 26 

524/ 72 
384/ 55 
250/ 43 
570/ 80 

177/ 30 
233/ 22 
431/ 61 
489/ 78 

524/ 82 
24/ 5 
27/ 5 

489/82 

214/ 38 

449/ 73 
257/ 33 

22 
25 
22 

23 

25 

24 
26 

24 
22 

26 
19 

25 

24 
24 

c 

217/ 52 
422/ 78 
204/ 30 

133/ 22 

117/ 16 

520/ 86 
48/ 8 

556/ 91 
140/ 17 

15/ 0 
164/ 28 

55/ 13 

182/ 35 
530/100 

20 

30 

22 

22 
36 

23 
20 

23 
40 

23 

21 

d 

37/ 

300/ 

206/ 

42/ 
21/ 

42/ 
8 1 / 

518/ 
7/ 

188/ 

110/ 

7 

45 

44 

5 
7 

8 
23 

81 
0 

30 

11 

e 

17 1 8 / 5 

25 50/ 12 

25 369/ 51 

19 

21 
30 
25 

24 
24 
33 
22 

22 

19 

29 

f 

1/ 
7/ 
0/ 

1/ 
8/ 
7/ 

11/ 

9/ 
35/ 
11 
9/ 

36/ 

4/ 

6/ 

1/ 
1/ 

0 
2 
l 

0 
1 
3 
3 

1 
15 

0 
1 

8 

2 

2 

l 
l 

s ign i f i cant 
verac 

a-c, 

d-af 

a-b, 

d-b, 
a-b. 
a-b, 
a-b, 
c-d. 
d-a. 
a-b. 
a-b 
a-b 

a-b 
a-d, 
a-b, 

a-b 

d-a, 

dl 

b. 

c; 

c 
f 
c. 
d, 
e; 
b. 
c. 

f; 
c; 

b 

h l l l end 1 

b-c, d 

c 

b-c 

d 
e; b-d, e 
d-e, f; e-
c 
d 

c-f 
b-c; c-d 

f 

2 -z l jd lge Mann-UM tney toet s op s ign i f i cant lenlveau 5Z 
medlane warde ( * q . » - J ) 

3 aantal wonkamers wear resultaat betrekklng op heeft , reap, het aantal vnarvoor geen resul taat 
kon torden afgel^ld (In totaal 146). 



Tabel VI.lb 

Spectficatie van de "warden" a t/m f van de parameters van woning en vertrek zoal* gebrulkt In tabel VI.la,6 en 7 

a b c d e parameter f 

vonIngtype 

financiering 
bouwjaar 
gerenoveerd? 
verdteping 

l-gez.(vrijst.) 1-gez. 
(aangeb.) 

waning wet 
voor 1950 

J« 
beg.grond 

meergez. 

ongesubs. 
1960-1969 

onder beg.gr.vloer kelder 

vloer 
vloerbedekklng 
muren 

afwerklng wand 

plafond beton 
vloer boven vertr. beton 
ranen enkel glas 
In open verbinding 
met ander vertrek? ja 
i.o.v. •aet: keukm 

bedrijfsw. of 
boerdertj 

premle 

1950-1959 1960-1969 19 70-1982 
nee 
le verdieping 2e verdleplng 
of hoger 

krulpruimte zand nlet van toe-

passing 
beton hout 
steen hout tapijt linoleum 
beton of baksteen of gipspiaten of beton + gips 
betonsteen kalkzandsteen gi riblokken 
schoonmetsel- gestucadoord be hangen geverfd 
verk 

hout of board glpsplaten stuc.werk 
hout 
dubbe1 glas 

verwarning centr.veru. 

nee 
hal 

he te lucht 
verw. 

b ii U enge vel getso-
Irerd? ja nee 

ranen open gedu- dagelijks uren dagelljks 1 
rende uur of korter 
klapranen of vent* altijd open soms open 
schuiven open ged. 
roken 1 p. slgaretten minder 

per dag of meer 

keuken + open niet van toe-
trap passing 
olie-, 'gas-, vloerverw. 
of kolenkachel 

wekelljks uren wekelljks l 
uur of korter 

nroit open nlet aanwezlg 

(bijna) nlet 

diversen of 
onbekend 

baksteen + 
gips 
2 verschil-
lende soorten 

minder dan 1 
uur per week 

http://beg.gr
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Tabel VI.2 

Mediane uaarde van de radonconcentr&tie (in Bq.n~ ) 

in uoonkamers met verschillende mate van isolatie. 

buiten- enkel glas dubbe1 glas 
ge>el 

niet-gelsoleerd 21 301/551* 23 185/26 

gelsoleerc 26 93/10 29 302/52 

aantal uoonkamers wear resultaat op betrekking 
heeft, resp. aantal uoonkamers wt^rvoor geen concen-
t r s t i e kon uorden afgeleid. 

Tabel VI.3 

'idiane waarde van de radonconcentratie (in i^.m ) in woonkamers 

sonder isolatie (d.w.z. enkel glas en geen buitengevellsolatie) en 

met goede isolatie (dubbel glas en gelsoleert1.: btittengevei) als 

functie van de bouwperiode. 

bouwperiode geen Isolatie goede isolatie significant 

verschillend 

veor 1950 19 N-137 26 N- 44 ja 

1950 - 1959 23 5!> 25 32 nee 

1960 - 1969 19 65 28 53 ja 

1970 - 1982 2 7 44 32 173 Ja 

' 2-zljdige Mann-Whitney toets op significantleniveau 0,05 
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Tab-1 VI.4 

Mediane uaarde van de radonconcentratie ( i n Bq.n ) in woonkamers a l s 

funct ie van de hoogte van de bouwlaag en het bouwjaar. 

verdieping 

Bouwjaar 

voor 1950 

a) 

1950-1959 

b) 

1960-1969 

c) 

1970-1982 s i g n . v e r s c h i l 

tussen 

2e verdieping 

of hoger (2 ) l 7 N- 34 

le verdieping (1) 18 35 

begane grond (0) 23 189 

21 M« 14 23 N- 41 

16 8 17 12 

24 110 23 151 

29 N» 44 d-a, b, c;a-c 

29 24 d-a, b 

significant 
verschil tussen 0-1, 2 0-1 

Tabel VI.5 

Mediane tearde van de verdeling van de verhouding Q ' tussen de 

concentratie in 2 vertrekken in eenzelfde voning. 

. voorjaar 

(jan. - mei) 

zoner 

(juni - sept.) 

verd. (2) > verd. (1) 

verd. (?) » verd. (I) 

0,73 

0,99 

0,77 

0,87 

' Q is de concentratie in hct cweede vertrek (meestal een slaapka-
mer) gedeeld door concentratie in de uoonkamer. 



Tabel VI.* 
Medlane vaarde van de over de periode jan. - mel gemlddclde radondochterconcentratlea In voonkamerg als 
functte van een aantal parameters. De parameterwarden zljn In tabel VI.Ib gespeclflceerd. 

parameter 

vaningtype 
financiering 
bouwjaar 
gerenoveerd 
verdieplng 
onder vloer beg. 
grond 
vloer 
vloerbedekklng 
muren 
afwerklng uand 
plafond 
vloer boven vertr. 
ramen 
In open verblndlng 
met ander vertrek? 
l.o.v. met: 
veruarmlng 
bultengevel geTao-
leerd? 
ramen open gedu-
rende 
klapramen of vent. 
achuiven open ged. 
roken 

a.s* 
8.7 
8,8 
10,1 
10,2 

5.7 
9.1 
9.5 
9,3 
10,4 
9,4 
9.0 
8,3 

8,4 
7.: 
9.8 

9.9 

7.3 

8.3 
6.8 

a 

1533 

258 
245 
169 
628 

47 
481 
70 

218 
51 
381 
438 
369 

346 
279 
6oJ 

379 

62 

145 
102 

9,7 
7,8 
10,1 
9,3 
8,0 

10,5 
10.1 
9.4 
9,7 
10,1 
9,6 
9,8 
10,7 

10,2 
10,3 
11,0 

9.2 

8,4 

9.7 
9.0 

b 

435 
177 
126 
681 
86 

472 
363 
241 
538 
172 
212 
410 
473 

504 
27 
25 

466 

200 

426 
220 

7,9 
10,6 
9.1 

7,8 

9,0 

9.6 
8,5 
9,3 
10,0 

9.5 
7,4 

10,3 

9.7 
10,3 

c 

226 
407 
195 

136 

116 

490 
i>: 

526 
134 

12 
157 

55 

179 
526 

10,0 

9,9 

8,0 

9.7 
10,5 
8,6 
8,0 

10,1 
8,0 

9,5 

9,5 

d 

35 

284 

214 

41 
24 
41 
53 

499 
5 

182 

100 

e 

7,5 16 
8,0 53 

10, 7 344 

6.5 

6,5 
5.5 
9,5 
10,0 
9,0 

6,3 

9,0 

7.3 

11,0 

f 

1 
8 

6 
8 
12 
7 

48 

8 

5 

7 

2 

slgntftcanc 
verachlllend' 

a-b, c i b-c 
a-cj b-c 
c-d 

a-b, c 

a-b, c, d; b-d 

a-b 

a-b 
a-b, d; 
a-c; b-c 

a-b, c, d 

a-b, c; b-c 

2-zljdige Mann-Uhltney toeta op significanttentveau 5X 
medlane warden (Bq.m~~) 
aantal wjonkamers war resultaat betrekklng op heeft 



Tabel VI.7 
Medlane unarde van het jaargenlddelde t-exposletempo In uoonknmers a l s Tunet le »an een nnntal parameters. 
De parameterwaarden ztjn tn tabel VI.Ib gespecl fIceerd. 

parameter 

wontngtype 
financiering 
bouvjaar 
gerenoveerd 
verdleplng 
onder vloer beg. 
grond 
vloer 
vloerbedekklng 
nuren 
afwerking Mind 
plafond 
vloer boven vertr. 

ranen 
In open verblndlng 
met ander vertrek? 
i.o.v. met: 
vervaralng 
bul tengevel gelso-
leerd? 
ranen open gedu-
rende 
klapr amen of vent. 
schulven open ged. 
ro\en 

10, O2 

9,9 
10,8 

10,6 
10,0 

10,9 

9,7 
10,2 
9,6 

10,2 
9,6 
9,7 

10,3 

9,7 
9,7 
9,9 

9,7 

10,0 

9.8 
10,3 

a 

1963 

294 
303 
212 
758 

59 
570 
83 
252 
64 
454 
519 
448 

416 
340 
779 

448 

70 

174 
117 

9,9 
9,7 
10,3 
9,9 
10,7 

9,8 
10,5 
10,1 
10,2 
10,1 
10,3 
10,4 

9,8 

10.2 

u,o 9,4 

10,3 

9,9 

9,9 
10,0 

b 

510 
219 
145 
793 
99 

577 
426 
284 
636 
202 
248 
484 
547 

589 
25 
32 

552 

247 

500 
284 

10,1 
10,1 
10,0 

10,0 

10,3 

9,9 
10,1 
9,9 

10,5 

9,6 
10,7 

9,9 

10,1 
10,0 

c 

255 
485 
223 

148 

130 

583 
54 

62 0 
153 

15 
187 

64 

211 
602 

10,5 

9,3 

10,1 

10,0 
9,2 
9,8 
10,6 

10,2 
10,5 

10,1 

10,6 

d 

43 

333 

238 

45 
27 
48 
103 

582 
7 

212 

118 

e 

10,2 23 
1 0, 5 61 

10,1 404 

12,3 

10,3 
10,3 

9, 7 
9,3 

10,6 
11,3 
9,8 

9.9 

10,2 

9,1 

10,6 
12,4 

[ 

7 

) 

9 
10 
13 
10 
47 
2 
10 

43 

5 

8 

2 
2 

significant 
verschillend1 

a-c; b-c, f; c-f 
a-b, c, d; d-b, c 

a-b 

b-i.. c 
a-b 

b-a, d 
b-c 
a-b, c, d, f 
a-b 
a-b 

a-b 
a-b, d; b-f 
a-b, 'c; b-c 

a-b 

a-d: b-c, d 
a-c 

1 2-z lJdlge Mann-Whitney toets op s igni f icant(enlvenu 5% 
2 medlane waarden (uR.h ) 
3 aantal woonkamers uaar resultaat betrekklng op heer't (voor In totaal 35 uoonkamers uerd geen resultaat gevonden) 
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Tabel VI.8 

Mediane waarde van hec Y-exposieteapo (in yR.h-1) in uoonkamers 

zoader isolatie (d.w.z. enkel glas en geen buitengevelisolatie) 

en met goede isolatie (dubbel glas en gelsoleerde buitengevel) 

als functie van dt b">uwperiode. 

bouwperiode 

voor 1950 

1950-1950 

1960-1969 

1970-1982 

g«-en 

11.0 

10,6 

10,2 

9.« 

i so lat ie 

N-163 

63 

72 

47 

goede i so la t i e 

10,9 N-53 

10,1 33 

10,3 61 

9,4 195 



95 

30 

" 2 0 -

10-

-

1 

1 

1 

-
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195C 1960 
Bouwjaar 

1970 1982 

Fig. VI.1. Mediane radonconcentratle in uoonkamers als functie van het 

bouwjaar interval voor 2 soorten toningen: zondar isolatie-

voorzieningen en met goede isolacie (zie ook tabel VI.3). 

KVI 3910 

Fig. VI.2. Geograf ische llgging van de toningen vaarin de radonconcantratie 

lager Is dan 10 Bq.m J of hoger dan 50, 75 reap. 100 Bq.m . 
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VII Disc us s le en Concl usles 

De resultaten van de in dit rapport beschreven metlngen van tijd-

gemiddelde radonconcentraties In Nederlandse uoningen uorden in tabel VII.l 

vergeleken met resultaten van vergelijkbare onderzoeken in enkele andere 

Europese landen. Uit de tabel blljkt dat de gemiddelde radonconcentratie in 

Nederland van dezelfde orde van grootte is als in die andere landen. De 

spreiding in de verdelingen is elders echter aanzienlijk groter (grotere 

uaarden van o ) . Procentueel konen hoge concentraties daar dan ook veel meer 
* _ • > 

voor. Waarden hoger dan 400 Bq.m zijn daar geen uitzondering terwijl 
_3 

incidenteel warden van 1000 tot 3000 Bq.m voorkornen. 

In de aan onze oostgrens gelegen "Regierungsbezirke" uorden iets hogere, 

en naar het zuiden gaand toenemende, mediane waarden gevonden dan in de in 

Nederland gelegen provindes (Bremen: 29; Weser-Ems: 33; Mtinster: 29; 

D'usseldorf: 38 en Keulen: 39 Bq.m ). 

De concentratie in de buttenlucht is in elk van de genoemde Bezirke 

slechts op een klein aantal punten (1-3) gemeten; de mediane warden lopen 
_3 

uiteen tussen 8 en 18 Bq.m en zijn dus gemiddeld lets hoger dan de jaar-

g iiddelde concentraties in Nederland (1 tot 8 Bq.m ). 

Voor de bepaling van de, voor de schatting van de longdosis belangrijke, 

tijdgemiddelde radondochterconcentratle was bij de aanvang van het onderzoek 

geen, voor grootschalig gebruik geschikte, methode beschikbaar. In dit 

onder2oek is een methode ontwikkeld om met de bestående meetbeker zowel de 

tijdgemiddelde radonconcentratie als de tijdgemiddelde radondochterconcen

tratle te bepalen (zie Hoofdstuk III). Dat deze methode nog verbeterlngen 

behoeft blijkt o.a. uit het felt dat de uit jaarbekers bepaalde dochter-

concentratie gemiddeld circa 25% lager is dan het gemiddelde van de uit de 

drie trimesterbekers bepaalde uaarde. De hierdoor veroorzaakte onzekerheid 

gevoegd bij de grote systematische fout t.g.v. de calibratie, geeft een 

aanzienlljke fout in de absolute vearde van de gerapporteerde mediane 

radondochterconcentraties. Ook de grote spreiding in de dochterconcentraties 

bepaald uit een groep bekers die gelijktijdig Ran dezelfde atmosfeer zijn 

blootgesteld wijst op de noodzaak van verbeteringen. Een wijzlging in de vorm 

van het meetbekerdeksel, zodanig dat de afstand tussen dekselfolie en filter 

vergelijkbaar «ordt met de afstand tussen filter en bodemfolie ligt het meest 

voor de hand. Dat biede namelljk de mogelljkheid de dekselfolies gedurende een 
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kortere tijd te etsen zodat verstoringen t.g.v. plate-out op het folie minder 

waarschijnlijk vorden. 

Dat directe meting van de tijdgemiddelde radondochterconcentraties zinvol 

is en de voorkeur verdient boven de gebruikelijke methode is in hoofstuk IV 

aangegeven. Het product van een gemiddelde evenwichtsfactor en de gemiddelde 

radonconcentratie blijkt namelijk niet gelijk te zijn aan de gemiddelde 

radondochterconcentratie. 

In dit onderzoek zijn geen radondochterconcentraties boven de onlangs door 

de Wereld Gezondheids Organisatie aanbevolen ingreepvaarde van 100 Bq.m"-' (WHO 

1985) aangetroffen. 

In bepaalde groepen woningen met één of meer gemeenschappelijke kenmerken 

is een gemiddeld hogere radonconcentratie gevonden dan in andere groepen. Zo 

werd voor vrijstaande eengezinswoningen, voor toninger gebouwd na 1969 en voor 

woningen waarin vloer, muren of plafond van de woonkar.er van beton zijn of 

waarin in de woonkamer isolatiemaatregelen zijn getroffen gemiddeld een 

significant hogere radonconcentratie in de uoonkamer gevcr-len dan voor andere 

woningen. Deze verhoging ooet voor een deel vorden toegeschreven aan een 

verminderde ongecontrolleerde ventilatie, o.a. tengevolge van isolatlevoor-

zieningen en een dichtere bouwschil door toepassing van betqn; een lichte 

verhoging door een hogere exhalatie vanuit bepaalde bouwmaterialen (o.a. 

beton) kan niet vorden uitgesloten. Bij toepassing van gips, met name voor 

plafonds, is geen verhoging geconstateerd. 

De maximale verhoging in de gemiddelde radonconcentratie voor een 

bepaalde categorle woningen ten opzichte van het algemeen gemiddelde bedraagt 

45%, het is waargenomen voor die woningen die én gebouwd zijn na 1969, en 

voornamelijk uir beton zijn opgetrokken en goede lsolatievoorzieningen hebben. 

In 20% van zulke woningen is een concentratie hoger dan 50 Bq.m waargenomen, 

van het gehele onderzochte woningbestand had slechts 8% een concencratie boven 

2eze grens. Maar ook voor deze groep woningen is er een grote spreiding in de 

waargenomen concentraties, hetgeen betekent dat nog andere factoren invloed 

hebben ep de hoogte van de concentratie. De genoemde verhoging van 45% bete

kent dat als gevolg van verjonglng van het woningbestand door uitbreiding en 

stadsvernieuwlng, bij gelijkblijvende bouwconstructies en gebruikmaking van 

dezelfde bouwmaterialen, de over het totale woningbestand gemiddelde radon

concentratie zal toenemen. Het percentage woningen met een concentratie boven 

een bepaalde waarde (bijv. 50 Bq.m ) zal dan tevens toenemen. 



98 

Voor de aanvang van dit onderzoek bestood het venoeden dat de radoncon

centratie in Nederlandse woningen grotendeels bepaald wordt door het radium-

gehalte van de gebruikte bouwmaterlalen en de mate van ventilatie. Oodat in de 

Nederlandse bodem geen grondsoorten met een excessief hoog radiuagehalte voor-

komen werd het niet waarschijnlijk geacht dat infiltratie van radon vanuit de 

bodem onder de Honing in belangrijke mate aan de radonco"centratie in de to

ning zou bijdragen. iimiddels is steeds duidelijker gewordcn dat deze infil

tratie wel belangrijk kan zijn doordat de radonconcentratie in de ruimte onder 

de Honing (in Nederland is dat meestal de kruipruimte) hoge warden kan berei-

ken. Toevoer vanuit die ruimte via openingen in de vloer (bijv. bij doorvoeren 

van pijpen) kan de concentratie binnenshuis aanzienlijk doen stijgen. Hoewe1 

dit onderzoek niet specifiek op dit aspect was gericht zijn er toch een aantal 

aanwijzingen gevonden voor de invloed van bodem en kruipruimte: 

i) In een aantal kruipruimten werden hoge concentraties uaargenomen. 

ii) Met name bij oudere woningen uerd voor vertrekken op de begane grond 

gemiddeld een hogere concentratie dan op hogere verdiepingen gevonden. 

iii) Tweede vertrekken die op een hogere verdieping dan de woonkamer liggen 

hebben gemiddeld een lagere concentratie dan de woonkamer, terwijl dit 

niet het geval is als beide vertrekken op dezelfde verdieping liggen, 

iv) In gebieden met een hogere radonconcentratie in de buitenlucht, d.w.z. 

met een hogere exhalatie vanuit de bodem, liggen relatief meer woningen 

met een hoge radonconcentratie dan in andere gebieden. 

v) Afwezigheid van een correlatie tussen radonconcentratie en K-exposie-

tempo binnenshuis. (N.b. dit argument geldt alleen als wordt aangenomen 

dat het Y-exposletempo in zekere mate gecorreleerd is met het radium-

gehalte van de bouuaaterlalen). 

Om een beter kwantitatlef lnzlcht van de bijdrage van de onder de waning 

gelegen bodem te verkrijgen moet door nader onderzoek meer Informatie over 

exhalatie uit de bodem en over het transport van radon via de kruipruimte naar 

de wnning beschikbaar komen. 

De belangrijkste conclusles die ult dit onderzoek naar radonconcentraties 

In V erlard naar bovenkomen zijn: 

de gemlddelde concentratie wijkt niet sterk af van die in omringende 

land en, 

hoe wel extreem hoge warden niet voorkomen korat In 0,1% van de woningen 
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een concentracie boven 100 Bq.m voor, 

de concencratie In uoningen met tsolatievoorzieningen is gemiddeld 

hoger dan In woningen zonder speciale isolatievoorzieningen, 

in uoningen gebouud na 1969 waarin veel beton is gebruikt en isolatie

voorzieningen aanwezig zijn komt gemiddeld een 45% hogere concentratie 

voor, 

bij voortzetting van de huidige wijze van bouwen en met gebruikmaking 

van dezelfde bouwmaterialen zal de gemiddelde radonconcentratie 

toenemen, 

variaties in de radonconcentratie in de buitenlucht wijzen op sterke 

locale variaties in de exhalatie van radon uit de bodem, 

er zijn aanwijzingen dat het uit de bodem onder de woning vrijkomende 

radon voor een belangrijk deel bijdraagt aan de radonconcentratie 

binnenshuis. 

Aanbevelingen 

Hoewel radon- en radondochterconcentraties in alle onderzochte uoningen 

beneden de door de Wereld Gezondheids Organisatie aanbevolen ingreepwaarde 

liggen is een tendens uaargenoroen dat de radonconcentraties in nieuwbouw-

woningen toeneemt. Teneinde deze trend te kunnen doorbreken dienen de bronnen 

van radon nader gekarakteriseerd en onderzocht te uorden. Op grond van de in 

dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten uorden de volgende aanbeve

lingen voor nader onderzoek gedaan: 

1. Verder onderzoek naar de oorzaken van de hogere concentraties in bepaalde 

uoningen. 

2. Be palen van de uit de bodem vrijkomende hoeveelheld radon die de woning 

binnendringt. 

3. Vaststellen van de transportmechanismen die dit binnendringen bepalen. 

4. Zoeken van methoden om dit binnendringen te verminderen. 

5. Verbeteren van de methode voor het meten van tijdgemlddelde radondochter-

concentraties. 

Referenties hoofdstuk VII 

BDI 1985, Radon in Wohnungen und lm Freien, Erhebungsmessungen in der 
Bundesrepublik Deutschland, Bundesminister des Innern; zle ook H. Schmier and 
A. Wicke, The Science of the Total Environment 45(1985)307. 
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Green, B.M.R., L. Brown, K.D. Cliff, CM.H. Driscoll, J.C.H. Miles and A.D. 
Wrixon, 1985, The Science of the Total Environment, _45, 459. 

Swedjenark, G.A. en L. Mjttne«, 1984, Proceedings of the'3rd International 
Conference on Indoor Air Quality and Climate, Stockholm, Sweden, Vol. 2, p.37. 

WHO 1985, Sumary Report of the Working Group on Indoor Air Quality: Radon and 
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Tabel VII.1 

Tijdgemiddr'lde radonconcentraties in enkele Europese landen. 

land 

nediane radon-
concentratie 

(Bq.nf3) 
aantal 

woningen meetduur referentie 

W-Duitsland 40 1,8 5970 3 maanden BDI 1985 

Engeland 15 2,6 1962 2x6 maanden Green 1985 

Zweden 60 - 3 506 2 ueken Suedjemark 1984 

Nederland 24 1,6 1030 1 jaar dit onderzoek 
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CONTRACTOR: 
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(Kernfysisch Versneller Instituut) 

Page 1 
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Project nr. 

4.351 

Job nr. 

1 6 . 1 . 1 , 

Time estimate (weeks) : 

i — 

m - 32 maanden 
b = 

Cost estimate 

I. Omschrijving 

1.1. Doelstelling 

Hee vaststellen van de tijdsgemiddelde concentraties van radon en radonvervalpro-
dukcen in en rond gebouwen in Nederland aismede de spreiding in deze gemiddelden. 
Deze concentraties bepalen voornamelijk de longdosis waaraan de Nederlanders ge-
middeld per jaar wordt blootgesteld. 

1.2. Inhoud en werkwijze 

Teneinde tot deze vaststelling te komen is gekozen voor een tijdsintegrerende 
meetmethode zodat de grote schommelingen in de tijd die o.a. het gevolg zijn van 
ventilatie, wind, windrichting en neerslag vorden uitgemiddeld. 
Voor tijdsintegrerende meters zal gebruik vorden gemaakt van bekers welke zijn 
voorzisn van zgn. "track-etch" detectoren. Deze detectoren (kunststof schijfjes) 
zijn geschikt voor het meten van de alpha-deeltjes velke bij het verval van radon 
en van de dochterprodukten vorden uitgezonden. Deze deeltjes laten in de schijfjes 
sporen achter, die met behulp van een etsprocedure zichtbaar gemaakt kunnen vorden 
en vervolgens geteld. Hoevel de gevoeligheid van deze methode niet groot is, heeft 
zij als voordeel dat geen lawaai wordt veroorzaakt en geen batterijen of andere 
stroombronnen nodig zijn. 

ledere beker wordt voorzien van twee schijfjes, ni. één in de beker afgesloten met 
een filter en één vrij-in-lucht. Het filter laat slechts edelgassen zoals radon 
doof diffusie vanuit de buitenlucht in de beker binnendringen. In de buitenlucht 
is radon met vervalprodukten aanvezig. Deze vervalprodukten zijn veelal niet in 
radioactief evenwicht met dit radon. De mate van evenwicht, gegeven door de even-
wichtsfactor F, is mede bepalend voor het radiobiologische risico. 

Het radon vanuit de buitenlucht zal dus door het filter in de beker binnendringen; 
na enige tijd zal er evenwicht van de radonconcentratie in de beker met die in de 
buitenlucht zijn en vordt de concentratie in de beker representatief voor die er 
bui een. Het kunststof schijfje wordt aldus blootgesteld aan de buitenluchtconcen-
tratie van radon en het schijfje vrij-in-lucht aan de buitenluchtconcentratia 
van radon plus radonvervalprodukten. 

Teneinde een mogelijke correlatie met het heersende gammastralingsniveau te kunnen 
meten zullen de bekers ook met een TLD gammamonitor vorden uicgerust. 

De metingen zulldn plaatsvinden in een vijftal regio's: Noordoost Nederland, 
Noordwest Nederland, Midden Nederland, Zuidwest Mederland en Zuidoost Nederland. In 
ieder van de regio's zullen in ?00 woningen en op UO piaarsen buiten bekertjes vor
den geplaatst. 
Oradat in Nederland met deze meetmethode nog geen ervaring bescaat, wordt deze 
methode alLereerst uitgetest in de regio Noordoost Nederland. 



n 
• • 

uil 

D 

JOB DESCRIPTION 

JOB TITLE : SAWORA p r o j e c t A2 

Vaststellen van ardonconcentraties 
in Nederland 

CONTRACTOR : 

Rijksuniversiteit Groningen 
(Kernfysische Versneller Instituut) 

P»gc 2 

o» 

Project 

nr. 

4.351 

Job nr. 

1 6 . 1 . 1 . 

Vier maanden na de start in regio N.O. wordt ook in de andere regio's begonnen. 
Aan de hand van de eerste resultaten uit regio N.O. wordt dan besloten of de 
exposietijd dient te uorden aangepast. 

In ieder van de meetplaatsen zullen twee bekers worden geplaatst waarvan ién na 
afloop van de gehele meetperiode (1 jaar) wordt afgehaald en waarvan vervolgens 
het kunststofschijfje en de TLD worden ontwikkeld. De andere beker wordt in 
huizen na vier en acht maanden, en buiten na zes maanden verwisseld. Het ontwik-
kelen en uitlezen van de schijfjes geschiedt bij het KVI; de TLD's worden gele-
verd en uit gele zen door ECN als subcontractant. In eenaantal woningen kunnen raeer-
dere bekers geplaatst worden. 
De bekerdistributie (gereedmaken, plaatsing, verwisseling en ophalen van de 
bekers) in de 5 regio's wordt onder een subcontract uitgevoerd door: 
Ingenieursbureau voor Milieuzaken en Civiele Techniek "Oranjewoud". 

1.3. Tijdsplanning 

T « 0 mnd. Aanschaf etsapparatuur. 
Samenstelling adressenbestand voor de regio N.O. 
Samenstelling adressenbestand voor de overige (N.W., Midden, Z.W. en 
Z.O.) regio's. 

T « 6 mnd. Plaatsen van 500 bekers in woningen in N.O. 
Plaatsen van 80 bekers buiten in N.O. 
Opleiding analist. 

T - 10 mnd. Verwisselen van 250 bekers in N.O. 
Ontwikkelen en uitlezen van 500 schijfjes (KVI) en 250 TLD's (ECN). 
Evaluatie van de methode en start overige regio's. 
Plaatsen van 2000 bekers in woningen en ca. 320 bekers buiten in 
de overige regio's. 

T » 12 mnd. Verwisselen van 40 bekers buiten in regio N.O. 
Ontwikkelen en uitlezen van 120 schijfjes (KVI) en 40 TLD's (ECN). 

T * 14 mnd. Verwisselen van 250 bekers in de regio N.O. 
Verwisselen 1000 bekers in woningen in de overige regio's. 
Ontwikkelen en uitlezen van 2500 schijfjes (KVI) en 1250 TLD's (ECN). 

T • i6 mnd. Verwisselen 160 bekers buiten in de overige regio's. 
Ontwikkelen en uitlezen van 480 schijfjes en 160 TLD's (ECN). 

T * 18 mnd. Verzamelen van 500 bekers in woningen en 80 bekers buiten in de regio 
N.O. 
Verwisselen van 1000 bekers in woningen in de overige regio's. 
Ontwikkelen en uitlezen van de 3240 schijfjes (KVI) en 1580 TLD's 
(ECN). 

T » 22 mnd. Resultaten radonconcentraties van de regio N.O. 
Verwisselen van 2000 bekers in woningen en 320 bekers buiten in de 
overige regio's. 
Ontwikkelen en uitlezen van 4960 schijfjes (KVI) en 2320 TLD's (ECN). 

T • 25 mnd. Einde ontwikkelen en uitlezen van schijfjes en TLD's. 
T « 28 mnd. Rapportage gemiddelde dosis en variatie daarin. 
T • 32 ond. Eindrapportage, 
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Het t i j d s t i p T = 0 mnd l i g t op 1 maart 1982 zodat het eindrapport eind 1984 ver -
wacht mag uorden. 

2. Documenten 

H. Hofstede, F. Wolfs. 
Momentane radonconcentraties in en rond woningen in Groningen en Noord-Drente. 
KVI, Intern Rapport nr. 83, maart 1982. 
E. Piesch, M. Urban and G.M. Massib 
Passive radon dosiraecry using track etch detectors-a comparative study. Int. 
Conf. on Radiation Hazards in Mining; Control, Measurements and Medical Aspects, 
Golden, Colorado, Oct. 1981. 

3. Eisen 

3.1 Externe eisen 

Het project dient inzicht te verschaffen in de tijdsgemiddelde radonconcentraties 
en de mate van r?dioactief evenwicht in het vrije veld en in wonir.gen in Nederland 
alstnede in de spreiding van deze concentratie. Getracht zal vorden correlates te 
leggen met de garama-exposietempi en/of de bouvkundige eigenschappen van voningen. 
De resultaten moeten als input dienen voor een bepaling van de gemiddelde long-
belasting in Nederland t.g.v. radon en radonvervalprodukten en het daarmee ver-
bonden radiobiologische risico (project E). 

3.2. Cebraikseisen 

Het voningbestand zal zo goed mogelijk representatief gekozen vorden op basis 
van een in overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruitntelijke Ordening 
opgestelde indeling. In dit voningbestand zullen tijdsgemiddelde radonconcentratie 
en evenvichtsfactor en de varieties vorden bepaald. 

3.3. Beperkingen 

De bekers rullen veelal vorden geplaatst in huiskamers. Er zal bij de interpre-
tatie van vorden uitgegaan dat de concentratie van de beker overeenkomt net die 
in de rest van het vertrek. In een aantal voningen zal tevens in een aantal 
andere vertrekken vorden gemeten. Bij de longdosisberekening dient met deze be
perkingen rekening te vorden gehouden. 
Volgens de g^gevens uit Karlsruhe zal bij een meettijd van 4 maanden de minimaal 
detecteerbare radonconcentratie ongeveer 150 pCi/tn zijn. 
Aangezien de toegang tot woningen slechts op vrijvillige basis kan geschieden, 
is het mogelijk dat hec voningbestand niet representatief zal zijn voor de lan-
delijke of regionale situatie. Er vordt aan gedacht met behulp van het Mir.isterie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een correctie op de gegevens toe 
te passen. 
De samenhang tussen ganma-exposietempi, radonconcentratie en/of de bouvkundige 
eigenschappen van de voning kan uiteraard slechts gemaakt vorden indien voldoende 
betrouwbare bouvkundige gegevens van de voningen beschikbaar komen. 
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De bekerdistributie is een essentieel onderdeel in het verkrijgen van de gegevens. 
Bij een æogelijk in gebreke blijven van de subcontractant voor de bekerdistributie 
kan verfr^gii g in de uicvoering van het progranma ontstaan. 
Daar de te volgen methode voor etsen en uitlezen van de folies en de daarbij te 
gebruiken apparatuur het ontvikkelingsstadium nog niet heeft verlaten kunnen 
wijzigingen e.i aanvnllingen noodzakelijk blijken. 

4. Verificatie 

De ijking van de bekers zal in radonkaners elders dienen te gebeuren. Deze kamers 
zijn niet in Nederland beschikbaar. Door het Bureau of Mines te Denver, Co. USA 
is reeds medewerking toegezegd. Mogelijkheden voor ijkingen in o.a. West-Duitslanc 
en Groot-Brittanie vorden thans onderzo.ht. 

5. Informatie 

- Voortgangsverslagen over de verkzaamheden zullen per kwartaal in 20-voud van 
BEOF vorden toegezonden. 

- Eindrapportage zal in 20-voud aan BEOP vorden toegezonden. 
- Resultaten van het onderzoek zullen in vetenschappelijke verslagen en/of open 

literatuur vorden vastgelegd. 

Tevens zal regelmatig in 20-voud aan BEOP over de inhoudelijke voortgang vorden 
gerapporteer. 



APPENDIX 2 

Vragenf ?>rmulier t. b. v. het ondertoek 

VAS7STELLEN VAN RADONCONCENTRATIES IN NEDERLAND 

Wilt U Uw gegevent zoals deze op de adreslabel lijn veraeld op hun juist-
heid controleren en zonodig yerbeteren of aanvullen. "*- " '-* " 
•er niet is vermeld wilt U dit dan bier opgeven 

TELEFOON 

Als Uw telefoonnum-

GECEVENS OVER DE WOWING 

woningtype: 

eengezinswoning (vrijstaand) 
eengezinswoning (aangebouwd) 
meergezinswoning (flat) 
bedri jf swoning/boerderi j 

woningcategoric 

woningwet 
premiehuur/koop 
ongesubsidieerde bouw 

De woning wordt bewoend door : 

en 

C3 
C3 
C3 
13 

C3 
C3 
C3 

METING IN 2e VERTREK 

Het onderioek zal in elk geval 
in de woonk enter plaetshebben. 
Indien U bereid bent ook in een 
2e vertrek meetbeker« te laten 
plaatsen* wilt U dit vertrek dan 
hiernaast aangrven: 

METING IN BUITENLUCHT 

indien thuis geen telefoon. 
of overdag niet op boven-
staand nummer bereikbaar. 
nummer waar U overdag bereik
baar bent: 

bouwjaar: 

voor 1930 
1950 - 1959 
1960 - 1969 
1970 - 1982 

C3 
C3 
C3 
C3 

indien bekend het juiste bouwjaar 
vermelden: 

oning 
eerd? gerenov 

zo ja in 
we]« jaar? 

J« 
nee 

C3 
C3 

personen van IB jaar en ouder 

personen tot en met 17 jaar 

o o o o o 

slaapkamer 
kinderkamer 
studeerkamer 
(woon)keuken 

C3 
C3 
Cl 
C3 

C3 

o o o o o 

Op een aantal plaatsen zal in de buitenlucht een soort vogelkastjes met 
daarin 2 meetbek»rt worden geplaatst. Deze kfstjes uorden bevestigd aan 
een boom or aan een door ons te plaatsen paal> op minstens 5 meter vmn 
bouwmaterialen verwijderd. Al« U de beschikking hebt over een tuin en U 
bent bereid eventueel zo'n kactje in Uw tuin te hebben, 
geeft U dat dan aan door het vakje hierna aan te kruisen: C3 

o o o o o 

RUIMTE VQOR EVENTUELE BUZQNDERHEDEN van Uw woning: 



CESEVENS OVER DE VERTREKKEN 

ligging 

begane grand 
le verdieping 
^i verdieping of 

hager 

woori— 
kamer 

13 
C3 

C3 

vertrek 

13 
(3 

C3 

plafond 

beton 
houti hard- of 

zachtboard 
gipsplaten 

Indien vertrek op begane grond it 
gelegen uat bevindt zich onder de 
vloer van het vertrek? 

w o o n -
fcamer 

(3 

[3 
C3 
[3 

? * 
vertrek 

[ 3 

C3 
t i 
C3 

Velder 
Vruipruimte 
vloer direct 

*) 

op >nd 

vloer 

beton 
hout 

«) 

C3 
£3 
C] 

H 

C3 
C3 
C3 
C3 

vloerbedekking 

steen <plavuizen) 
hout <parket) 
tapijt 
1inoleum 

• ) 
muren : 

beton/betonsteen C3 
baksteen/kalkzandst. C3 
gipsplaten/gipsblokkenC3 
overige C3 

*) 
afwerking manden 

schoonmetselwerk 
gestucadoord 
Eehangen 
geverfd 

t3 
t3 
C3 

i! 

C3 
C3 
C3 
C3 

vloer van verdieping 
boven het vertrek. 

beton 
hout 

*> 
ranen 

C3 
C3 

13 enkel 9las 
dubbel glat 
(ook voorzetr. )t3 

in open verbinding 

met ander vertrek? 

J* 
nee 

zo ja met: 
keuken 
hal 

C3 
ti 

C3 
C3 
C3 

ti 
ti 

Cl 

Cl 

ti 
ti 

Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
C3 
C3 
C3 

verwarming: 

CV. 13 C 3 
hete lucht C3 Cl 
ol i*/gas/kolen-

kachels C3 Cl 
vloerverwarmingCl Cl 
geen C3 ti 

i« buitengevel geisoleerd? 

ja 
nee 

C3 
II 

C3 
C3 

») 
al« bij een vraag meerdere antwoorden mogeliik zijn dan graag het ant-
woord aankruisen dat voor het grootete gedeelte van vloer. vloerbedek
king« etc. geldt. 

WOONCEDRAC 

ventilatie: 

o o o 0 o 

hoe vaak opent U in het winterseizoen <oktober 
r SIT-en van de te onder i oeken vertrekken? 

t/m maart) de 

dagelijks gedurende uren 
dagelijks een uur of korter 
enige malen per week gedurende uren 
enige mal en per week l uur of korter 
»inder dan enige mal en per week I UUT of 

kort»r 
klapraampje* of ventilatieschuiven staan 

altijd open 
som* open 
nooit open 

C3 
C3 
C3 
C3 

C3 

C3 
C3 
13 

rok en: hoeveel wordt er in de te meten vertrekken gerookt? 

of meer dan 1 pakje s i g a r e t t e n (o f 4 - 5 s i g a r e n 
12-15 p i j p e n l p%r dag C3 
minder dan d e : e h o e v e e l h e i d par dag C3 
helemaal n i e t o f b i j n a ni e t Cl 

[3 
Cl 
C3 
C3 

C3 

t3 
13 
I I 

C3 
13 
Cl 



In daze reeks zijn tot dusvwie vorscnonen: 

1. Inventansalie rednfreojuentB stafingsnNeeus in NodertanU f 17,00 
ISBN 90 346 04411 

2. LOaviutette staling op de mcnseijk« huid / 20,00 
BBN903460442X 

3. Verbrandngsoverevoorlaag-en middel* nxfoactief afval f 11.50 
B8N 90 346 05035 

4. Naluurlijkeachtergrondskaing in Nederland H3.00 
ISBN 90 346 0506 X 

5. Loringen kerncentrales langs hetUsselmocr en wet 
Hoaandsch Oiep '15.00 
ISBN 90 346 0574 4 

6 Hetkiezen van tokafiesvoorojevaarli^radwectter) afval f 22.50 
S8N903460702X 

7. bwentarisatte van rontgentoestelen in HodartendMi 
ziekcnhuizen t 7,50 
ISBN 90 346 0703 8 

8. Corrar*atie van radiorKJCiden in bouwmateriaien 
en grondaoorten t 7,50 
ISBN 90 346 07291 

9. Gemeten exnataliesnefteden van radon oHoppervtekken 
van gereed txxwwnateriaal en grond I 6,50 
ISBN 90 346 0730 5 

10. StraHngsbetasting van de bevoNting en strålingsniveaus 
in hetbinnenmiKeu in Nederland tg.v. natuurNjkegammabronnen 120,00 
ISBN 90 346 0731 3 

11. Radkwcotagie van en stralingsbelaaMng door Nederlands 
afvaJgipsinhetbtJtenrniieu f 23,00 
ISBN 90 346 07321 

12. OvefzichtenrTHXwtemamevanbouvwtoffendtebestefTidzijn 
voordebouw van woningen in Nederland / 20.00 
ISBN 90 346 0733 X 

13. Oe natuurlijke mdioactJviieit van Nedertandse gronden f 8,50 
ISBN 90 346 0790 9 

BeataHen: uitslultend door overmaWng van het veracrniWigde bedrag op giro 751, ten name van 
DtetributiecentrurnOverrwtdapuoHk^^ 'a-Gravennage, onder 
vermeiding van het deabetreffende l8BN-nummer. Pnjswfjztglnnen voorbehouden. 
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produktie en verspreiding: ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtetijke ordeninn en milieubeneer, 
centrale directle voorlichting en externe betrekkingen, 
van alkemadelaan 85, 2597 AC 's-gravenhage 
VROM 60197/3-86 5317/84 
IS6N 90 346 0791 7 


