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Eindrapportage en evaluatie van het SAWORA-onderzoekprogranma naar het 

achtergrondniveau van de natuurlijke stråling in Nederland. 

Verdere trefwoorden: radon en -dochters, kennisoverdraeht, lijst van 

aedewerkenden en publicatie-lijst. 

Samenvatting: 

Als gevoig van de toepassing van bouwmaterialen set verhoogde 

radioactiviteit of door energiebesparende aaatregelen (ventilatie-

reductie), kan de concentratie van radon- en thorondochters binnens-

huis toenenen. Dit zal resulteren in een verhoging van het gemiddelde 

blootstellingsniveau en in een toename van de spreiding van dit ni

veau. Op grond van de lineaire dosis-effect hypothese wordt berekend, 

dat een dergelijke toename zal leiden tot een toename van de bij-

drage van longtumorincidentie welke wordt geassocieerd aet de achter-

grondstraiing. 

Teneinde de verschillende factoren te bestuderen die bij de bloot-

stelling van de åens in zijn woonailieu aan stråling een rol spelen, 

is in 1982 op initiatief van een drietal ainisteries het beleidsonder-

bouwende SAWCRA-prograaaa gestart. Dit prograaaa is uitgevoerd via een 

saaenwerking van een tiental onderzoeksinstituten. De bestudeerde 

aspecten waren: 

a) de registratie van het huidige niveau van de achtergrondstra-

ling, zowel binnenshuis als buiten; 

b) een inventarisatie van de radioactiviteit van bouwmaterialen; 

c) een radio-ecologische studie van vliegas en gips; 

d) de blootstellingsfactoren van het binnenklioaat; 

e) een risicoschatting voor longtuaoren bij lage doses en lage 

dosisteapi en 

f) de technische factoren die het effectief dosisequivalent bepa

len. 

De samenhang van de resultaten, welke aet de verschillende onder-

zoeksprogramma's zijn verkregen, wordt in dit rapport beschouwd, Uit 

het onderzoek van de radonconcentratie blijkt dat de concentratie in 
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de woning in belangrijke mate bepaald wordt door de concentratie in de 

kruipruimte. Aangezien dit aspect niet voorzien was bij de start van 

het prograana worden suggesties voor additionele onderzoekprojecten 

gegeven. 

Daarnaast wordt in een schatting berekend dat het geniddelde 

turaorrisico, geassocieerd set radon uit bouwmaterialen, bij het hui-

dige niveau ca. 2,1 longtusoren per 100.000 personen bedraagt. Verge-

lijking van dit risico met het longtumorsterfte-cijfer voor de Neder-

landse hevoiking, dat 56,8 aan een longtumor overledenen per 100.000 

personen bedroeg in 1982, toont aan dat het risico uit deze bijdrage 

van de achtergrondstraling betrekkelijk klein (ca. 4.2) is. 

Voorts wordt berekend dat, bij een gebruik van relatief grote 

hoeveelheden "actief gips in alle Nederlanse woningen, de maximale 

toenase van deze radonbijdrage van de longtumorincidentie ca. 12 

(naaeiijk 25* van het huidige risico van Li) zal zijn. 
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Final report and evaluation of the SAVORA research program on back

ground radiation levels from natural origin in the Netherlands. 

Additional keywords: radon and -daughters, transfer of knowledge, 

list of contributors, list of publications. 

Summary: 

It is generally accepted that the indoor radon concentration can 

increase as a result of the application of building materials with in

creased levels of radioactivity as well as from energy conserving 

measures. It is assumed that this increased level, in accordance with 

the linear dose-effect hypothesis, may enhance the lung tumor inciden

ce . Consequently, this increase has caused alarm in the media and the 

general public. 

In order to study the various factors which determine the dose 

resulting from the background radiation, in particular for the indoor 

situation, the SAWORA-programme was initiated. This programme started 

in 1982 and was performed in a cooperation of a dozen institutes from 

universities and research organizations. The various aspects studied 

were: 

a) a determination of the current ; ickground radiation level, for 

the indoor as well as for the outdoor situation; 

b) an inventory of the radioactivity of the building materials; 

c) the radioecological aspects from fly-ash and gypsum deposits; 

d) the factors of the indoor climate; 

e) a risk estimation of lung tumor induction at low doses and for 

low dose rates; 

f) technical factors determining the effective dose equivalent. 

In this report the connection of the results derived in the diffe

rent studies will be discussed. From the study on radonconcentration 

it became cl-jar, that the indoor concentration is strongly determined 

by the concentration in the crawl space. Since this effect was not 

expected at the start of the programme, suggestions for additional 
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research will be discussed. 

On the basis of the results of the programme, an estimation of the 

lung tumor risk for the Dutch population is presented. For the current 

background levels it is calculated, that this risk is approximately 

2.1 lung tuaors per 100.000 persons. Since in 1982 the mean lung tumor 

death rate for the Dutch population was 56.8 per 100.000, this result 

demonstrates that the calculated contribution is relatively low (4Z). 

Furthermore, it is calculated that the maximum increase of this con

tribution as a result of the introduction of "active1* gypsum building 

materials will be of the order of 11 (namely 25% of the current 

estimation of JJZ). 
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Lijst van afkortingen. 

De bete.<enissen van de in dit rapport gebruikte afkortingen zijn: 

ALARA As Low As Reasonably Achievable; dit is een van de uitgangs-

punten van de ICRP (ICRP 1976) voor acceptatie van een bloot-

steiling. 

3q "cecquerel; de eenheid van radioactiviteit. 

C couionb; de eenheid van electrostatische lading in het stel-

sel vin internationaal aanvaarde eenheden. 

Gy jray; de eenheid van geabsorbeerde dosis. 

IGRP International Commission on Radiological Protection; een com-

aissie van onafhankelijke deskundigen die aanbevelingen 

n.n.t. otralingshygiene opstelt. 

rad een eenheid van geabsorbeerde dosis, die niet past binnen het 

huidige stelsel van internationaal aanvaarde eenheden. 

R rflnt.̂ en; een eenheid van exposie, die evenals de rad niet 

„•asi. binnen het huidige stelsel van eenheden en vervangen is 

ioor ie hoeveelheid gevorade lading per massa (C.g ). 

SAWORA de titel van het onderzoekprogramme van Stralings^specten van 

'.vOonhygjgne en verwante RAdioecologische problemen 

Sv sievert; een in de stralingshygiene gebruikte eenheid voor 

het dosisequivalent en het effectief dosisequivalent, zijnde 

een maat voor de biologisch effectieve dosis respectievelijk 

in een orgaan en in het gehele lichaam. 

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation; een commissie van de Verenigde Naties die zich 

bezig houdt met de inventar!satie van stralingsdoses waaraan 

de verschillende bevolkingen worden blootgesteld* 

wl working level, een practische eenheid voor de concentratie 

van radon, thoron en dochterproducten; deze eenheid is geba-

seerd op de potentiale energie van de uitgezonden alfa-

straling. 

win working level month, een practische eenheid voor de bloot-

stelling aan een concentratie van van 1 wl gedurende een 

werkaaand van 170 uur. 
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I Inleiding. 

Blootstalling van de mens aan diverse agentia (o.a. ioniserende 

stråling) vindt zowel plaats in woon- als leefmilieu. Door verschillen 

in leefonstandigheden van de individuele personen, zoals o.a. woon-

plaats, leven binnen3huis versus buitenshuis, type werkzaamheden en 

roken versus niet-roken, zullen belangrijke individuele verschillen in 

de ontvangen doses van deze agentia optreden. Dit geldt niet alleen 

voor chemische stoffen, maar eveneens voor de blootstelling aan ioni

serende stråling. 

i i1—< 0, S % gebruiksart ikclen 
natuurli jke bronnen ' — 0,4 t kernwapenproeven 
kunstmatige bronnen ' < 0,1 % elektnciteitsprodtiktie 

Fig. 1 Het geniddeld jaarlijks effectief dosisequivalent van de 

bevolking verdeeld over de verschillende bijdragen. 

Op grond van de ontstaanswijze kan ioniserende stråling vorden 

onderscheiden in natuurlijke en kunstmatige stråling. De blootstelling 

aan natuurlijke stråling vindt o.a. zijn oorzaak in de aanwezigheid 

van radionucliden (zoals uranium en thorium) met een zeer lange ver-

valtijd in de aardkorst en in de stråling afkomstig uit het heelal (de 

z.g. kosmische stråling). Blootstelling aan kunstmatige stråling heeft 

bijvoorbeeld plaats bij rflntgenologisch onderzoek. Als gevolg van deze 

blootstellingen ontvangt een geraiddelc.e Nederlander een effectief 

dosisequivalent van circa 2,0 mSv per jaar. De verschillende bijdragen 

zijn verdeeld op een vijze zoals in figuur 1 is aangegeven. 

Uit de figuur blijkt dat naast de bijdrage van medisch hane*'»len 
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een zeer jrote bijdrage aan de jaarlijkse effectieve dosis wordt 

verkregen uit ie blootstelling aan radon. Deze laatste bijdrage is een 

gevolg van ie inhalatie van de dochterproducten van het edelgas radon, 

hetgeen vrijkont bij het verval van natuurlijk uranium tot lood. 

Aangezien lit radioactieve uranium in de aardkorst en de daaruit 

geproduceerie couwmaterialen voorkomt, vindt blootstelling zowel bui-

ten als birjienshuis plaats. Daar niet alle gesteenten en materialen 

dezelfde concentraties uranium bevatten zullen er grote individuels 

variaties voorsomen. Zo bevatten materialen afkomstig van een aantal 

industriSle restproducten (van bijv. kunstmestfabrikage en energie-

opwekkingj sen hogere concentratie radionucliden dan uit de Nederland-

se bodem afkonstige natuurlijke producten. 

Bij de blootstelling aan een agens kan van een zeker risico voor 

het blooteestelde individu en bij blootstelling van meerdere indivi-

duen van een collectief risico worden gesproken. Op grond van de mate 

van de zeifstandigheid in de beslissingen van individuele personen of 

groepen met cetrekking tot hun levensomstandigheden, kunnen blootstel-

lingen worden onderscheiden in willekeurige en onwillekeurige. Veelal 

is een scheid3lijr. niet duidelijk te trekken, aangezien in grotere 

gemeenschacpen niet alle beslissingsrechten (in verband met de tegen-

strijdighoii van belangen) bij de individuele leden kunnen liggen, 

maar bij vertegenwoordigende lichamen of uitvoerende instanties rooeten 

berusten. 

Zoals werd gezegd, vindt er een blootstelling in het woonmilieu 

plaats als gevolg van de aanwezige natuurlijke radionucliden. Door 

trendmatige wijzigingen in de om3tandigheden zou het gemiddeld effec

tieve dosisequivalent van de Nederlandse bevolking kunnen toenemen. 

Voor de onderbouwing van het beleid m.b.t. dergelijk wijzigingen verd 

in begin 1932 op initiatief van de Ministeries van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Crdening, van Volksgezondheid en Milieuhygiene en van 

Economische Zaken een onderzoek naar de StralingsAspecten van WOonhy-

giene en verwante RAdio-ecclogische problenen (SAWORA-progranna) ge

start. Gebaseerd op de constatering dat; 

- representatieve gegevens omtrent de inwendige en uitwendige 

straiir.cTsbelasting ten gevolge de radioactiviteit in bestaande 
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bouwmaterialen niet in voldoende mate voorhanden zijn; 

- een toekomstige ruime toepassing van het fosfogips als samen-

stellend deel van bouwmaterialen en ook grootschalige toepassin-

gen van kolen en dus productie van kolenreststoffen, een inte-

graal onderzoek naar de radiologische aspecten op korte termijn 

gewenst is om aldus ervan verzekerd te zijn dat deze probleaa-

tiek bij toepassing geen belemmeringen vormt; 

verd de volgende algemene SAWORA doelstelling opgesteld: 

- de stralingshygiinische beoordeling van de positieve of nega-

tieve stralingsbijdrage tengevolge van bouwmaterialen waaronder 

vliegasproducten mogelijk te maken (BEOP-10, St. Crt 1982). 

Daarnaast werd de verwachting uitgesproken dat de resultaten mede een 

basis konden vormen voor het advies over deze problemathiek van een 

commissie "Radon" van de Gezondheidsraad. 

De verschillende aspecten, welke in dit SAWORA-programma in een 

samenwerking van een tiental instituten van universiteiten en onder-

zoekinstellingen zijn onderzocht, waren: 

1. Registratie huidige achtergrondstraling. 

a. "Onderzoek naar de uitwendige stralingsbelasting van de Neder

lands e bevolking tengevolge van natuurlijke bronnen". 

b. "Vaststellen van radon-concentraties in Nederland". 

2. Radiologische inventarisatie van materialen en bouwtechnische 

elementen. 

a. "Keuze van representatieve materiaalmonsters". 

b. "Concentratieæetingen van radionucliden in representatieve mon

sters". 

3. Radioecologische studie. 

a. "Radioecologische gevolgen van de verbranding van steenkool" 

b. "Radioecologische gevolgen van het storten van industrieel afval-

gips". 

4. Stralingshygiénische factoren* 

a. "Radon-exhalatie uit de bouwmaterialen en de grond". 

b. "Invloed van woongedrag en ventilatie". 

c. "Invloed van aerosolen op de stralingsbelasting van de long" 
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5. Studie naar eventueel tumorrisico als gevolg van radioactieve 

stoffen bevattende bouvuaterialen. 

6. Invloed van afzonderlijke bouvtechnische en materiaal parameters 

en hun eventuele vijzigingen op de radiologische belasting van de 

bewoner. 

7. Metingen in een groep van twintig woningen en in een modelkamer. 

Het onderzoek werd beheerd en gecoBrdineerd door de Stienting Pro-

jectbeheerbureau Energieonderzoek (PEO) te Utrecht en werd begeleid 

door een stuurgroep en adviseurs. Deze stuurgroep net adviseurs was 

als volgt sanengesteld: 

stuurgroepleden Dr. B.F.M. Bosnjakovic VROM 

Drs. P.H. van Dijkun (voorzitter) PEO 

Mevr. drs. E.E. Lap (sinds nov. 1984) EZ 

Drs. CF. van der Schaaf VROM 

Drs. D. Vos VROM 

Ir. W.M.A.J. Willart VROM 

adviseurs Drs. J.G.Ackers RD-TN0 

Dr. Ir. B. Hogeweg (seeretaris) RBI-TNO 

Dr. R.J. de Meijer KVI-RUG 

In dit verslag zal een overzicht vorden gegeven van de samenhang en 

van de diverse resultater, van de verschillende projecten van deze 

SAWORA- studie. Voorts zullen de resultaten vorden geanalyseerd in sa

menhang net gegevens van andere landen. 
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II SAUORA in saaenhanp »net de blootstellingsparameters van natuurlijke 

stråling. 

Zoals in de inleiding reeds is vermeld, vindt blootstellir.g van 

individuen plaats in zowel woon-, leef- als werkmilieu aan diverse 

agentia, waaronder ioniserende stråling. Deze stråling kan op basis 

van oorsprong verdeeld worden in kunstmatige (zoals rflntgenstraling in 

de raedische diagnostiek en stråling van nucleaire installaties) en 

natuurlijke stråling. In net onderzoek dat in de verschillende SAWORA-

projecten is uitgevoerd, is de aandacht voornamelijk gericht geweest 

op de dosisbijdrage van de natuurlijke stråling. 

Blootstelling van een individu vindt plaats op de schematisch in 

figuur 2 geschetste wijze, namelijk door blootstelling aan uitwendige 

stråling dan wel door opname van radionucliden via ademhalingslucht en 

voedsel. De voornaamsie bijdrage van de natuurlijke stråling wordt 

veroorzaakt door radionucliden met lange tot zeer lange halfwaardetij-

den in de aardkorst. De belangrijkste in de aardkorst voorkomende 

radioactieve elementen zijn kalium 4-0> rubidium 87 en voorts produkter, 

uit de uraniua 238 en thorium 232 reeksen. Deze nucliden geven aanlei-

c'ing tot een min of meer homogene blootstelling van de diverse organen 

aan uitwendige gammastråling, dan wel (na opname en daaropvolgend 

radioactief verval) tot een inwendige veelal niet-homogene blootstel

ling van de organen. 

De concentratie van deze radionucliden in de bcdetn varieert en is 

o.a. afhankeiijk van geologische orastandigneden. Voor Nederland geldt 

dat de gemiddelde activiteit van de bodem lager is dan van de ons 

omringende landen. Dit is een gevolg van de ligging op de hellingen 

van het Noordzee-bassin, dat zich sinds het tertiair gevuld heeft met 

plantaardige, dierlijke en minerale afzettingen van verschillende 

herkomst. Mede als gevolg van deze lage bodeicactiviteit is de radioac-

tiviteit van de in ons land gebruikte bouwmaterialen laag in vergelij-

king met die van andere West-Europese landen. 

De tweede bijdrage van natuurlijke stråling wordt veroorzaakt door 

de kosmische stråling, welke in een primaire en een secundaire compo

nent verdeeld kan worden. De primaire kosmische stråling, welke afkom-
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Pig.2 Blootstellingsschema voor een individu aan de diverse natuur-

lijke bronnen. 

stig is uit het melkwegstelsel en van de zon en welke voornamelijk 

bestaat uit hoog-energetische protonen en zware deeltjes, vormt door 

interacties met de aanwezige raoleculen in de atmosfeer een grote 

stroom secundaire deeltjes. Deze secundaire component wordt vervolgens 

onder3cheiden in een direct-ioniserend deel en een niet-direct ionise-

rend neutronen deel. Deze diverse oomponenten geven aanleiding tot een 

uitwendige blootstelling, waarvan het dosistempo buitenshuis in sterke 

mate afhankelijk is van de hoogte en in geringe mate met de geografi-
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sche breedtegraad. 

Door de ligging van Nederland op zeeniveau is de bijdrage van de 

kosmische component eveneens lager dan voor de hoger gelegen omringen

de landen. Voorts is, door de geringe verschillen tussen de breedte-

graden van de ui ters te punten van ons land, de aiTiankelijkheid van de 

kosmische bijdrage met breedtegraad voor Nederland vrijwel afwezig. 

Als gevolg "an absorptie van de stråling door vloeren en daken is het 

dosistempo van kosmische stråling binnenshuis lager dan buiten. De 

mate van deze absorptie i3 afhankelijk van o.a. het gebruikte mate« 

riaal en de dikte van de tussenvloeren in een uoning of gebouv. 

Tijdens de diverse reacties van de kosmische jtraling met de 

aanvezige moieculen in de atmosfeer vorden tevens verschillende radio-

nuciiden (de z.g. kosoogene nucliden) gevormd. Door inhalatie en via 

de biosfeer net het voedsel kunnen deze nucliden in het lichaam vorden 

opgenooen en kunnen vervolgens bij verval aanleiding geven tot een 

inwendige blootstelling. 

Op grond van de aanwezigheid van de radionucliden in het bevoon-

bare deel van de aarde en de aanwezigheid van de kosmische stråling 

alom, kan voor de natuurlijke stråling gesteld uorden dat: 

1) blootstelling plaats heeft bij ieder mens; 

2) dientengevolge een scheiding tussen wel- en niet-blootgestelden 

niet nogelijk is; 

3) door verschillende factoren (zoals bijv. woonplaats, leeftijd, sexe 

en beroep) kunnen dosis en dosistempo per individu sterk varieren. 

Zoals uit de aanwezigheid van deze variaties volgt, zal theore-

tisch gesproken binnen bepaalde grenzen befnvloeding door een individu 

mogelijk zijn. In de praktijk blijkt een dergelijke befnvloeding niet 

altijd realiseerbaar te zijn. Op grond van deze mogelijkheden van 

befnvloeding of regulering zijn de verschillende dosiscomponenten nog 

te verdelen in een wel- en niet-befnvloedbaar deel. Voor het niet-

befnvloedbare deel afkomstig van het directe milieu kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan de eigen activiteit van het lichaam, bij het wel-

befnvloedbare deel aan de keuze van gebruikte bouwmaterialen. Zoals in 

het voor^aande werd vermeld, is de bijdrage van de kosmische stråling 

tussen bepaalde grenzen te befnvloeden door de keuze van raateriaai en 
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dikte van "ussenvioeren. Theoretisch gezien kan de bijdrage binnens-

huis ais celnvloedbaar vorden gezien. Zoals in de inleiding reeds 

gezeea -:an ae scheidin& (en zoals in net senen ook is aangegeven) 

r.iet alti.vi scherp vorden aangegeven. 

Op basis van d>/erse fysische en biologische gegevens koat ONSCEAR 

(U.'ISCEAR 7982) tot de in tabel 1 gepresenteerde schatting ran het 

Tabel 1 

Geschat jaarlijks effectief dosisequivalent van 
natuurlijke bronnen in gebieden net normale achtergrond. 

(gegevens ontleend aan UNSCEAH 82) 

Strålingsbron jaarlijks effectief dosisequivalent 
(in DSV per jaar) 

externe interne totaal 
stråling stråling 

Kosaiscne stråling: 
direct-ioniserende component 
neutronen component 

Kosmogene nucliden 
Prisordiale nucliden: 
40K 
87Rb 

23SU-reeks: 
238U—234U 
230Th 
2263a 
224Rn—2UPo 
210Pb—210Po 

232Th-reeks: 
232Th 
228Ra—22£Ra 
220Rn—208T1 

0,28 
0,021 

0,12 

0,09 

0,U 

0,015 

0,18 
0,006 

0,01 \ 
0,007 I 
0,007 > 
0,80 \ 
0,13 / 

0,003 ) 
0 013 > 
0,17 ) 

0,28 
0,021 
0,015 

0,30 
0,006 

1,0U 

0,326 

Totaal ca. 0,65 ca. 1,34 ca. 2,0 

gemiddelde jaarlijks effectief dosisequivalent dat door een individu 

wordt ontvangen. Zoals reeds eerder is gezegd zullen er, als gevolg 

van variaties in de nuclidenconcentratio3 en de kosmische strålings-
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niveaus, jjrote individuele verschilien (en seker tussen die van ver-

sehillende landen) t.o.v. deze geaiddelde vaarde zijn. Ålhoevel deze 

waarden zeker niet in detail voor de Mederlandse situatie sullen 

gelden, toch geeft de UKSCEAR-schatting vel een goed beeld a.b.t. de 

oavang van de verschillende bijdragen. 

Uit de tabel blijkt o.a. dat de belangrijkste bijdrage in de 

blootstelling wordt gegeven door radon en de kort levende dochterpro-

dukten van radon. Dexe bijdrage van radon en dochters (alsaede van 

thoron en thorondoehters) wordt voornaaelijk veroorzaakt door de 

blootstelling van het weefsel der luchtvegen aan de alfastraling velke 

bij het verval door de diverse dochters wordt uitgezonden. Dit als 

gevolg van inademing van radon« en thorondoehterproducten gehecht aan 

aerosolen, vellee voor een deel (naaelijk in afhankelijkbeid van deel-

tjesgrootte en diaaeter der luchtwegen ) op diverse plaatsen zullen 

vorden afgezet* De bij het verval uitgesonden alfadeeltjes geven hun 

energie af met grote dichtheid en hebben daardoor een hoge relatieve 

biologische effectiviteit. Daarentegen zal het verkingsgebied, door 

de beperkte dracht van de alfastrålen, zich beperken tot de direct 

aanliggende cellagen van het bronchiale epitheel en is de blootsteling 

derhalve zeer inhonogeen. Aangezien de edelgassen radon en thoron uit 

vrijvel alle oaterialen van ainerale herkoast kunnen vrijkoaen, zal 

een blootstelling aan de dochterproducten van radon en thoron zovel 

binnenshuis als buitenshuis plaats vinden. 

Naast deze invendige blootstelling geven de dochterproducten van 

dat deel van het gevorade radon, dat niet uit aardkorst en andere 

aaterialen kon ontsnappen, bij verder verval (vaarbij tevens gaaaa-

straling vrijkoat) aanleiding tot een uitvendige blootstelling van de 

åens. 

Behalve deze bijdragen van natuurlijke stråling ontvangen de aen-

sen in de ontwikkelde landen nog een geaiddelde bijdrage tot het 

jaarlijks effectief dosisequivalent van ca. 0,4 å 0,8 aSv als gevolg 

van røntgendiagnostisene onderzoeken. Gezien de in de inleiding ge-

noemde restricties van het onderwerp (n.l tot de stralingshygilnische 

aspecten in woonmilieu), vormde deze bijdrage, die overigens naar 

grootte en variatie voor het individuele risico van grote interesse 

is, geen onderwerp van nader onderzoek in dit SAWORA-programma. 
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Verschiliende fysische en biologische factoren befnvloeden de 

blootstelling aan r»don- en thorondochters en wel op een wijze zoals 

in figuur 3 schesatisch is weergegeven. 

OUCEVIMC 
A 

I 

~v~ 

I Id'UMian l [aarasoaaraaluetial 
l I C ^*"? C l < . - . H " " l I troafcojassanl I K^^U i v _ J 
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Fig. 3 Scheaa van de verschiliende brontermen en parameters die een 

blootstelling en het eventuele risico van deze blootstelling 

bepalen. 

Uit de radiuabevattende bronmaterialen (en thoriuabevattende; maar 

ter vereenvoudiging zal slechts over radius gesproken worden) welke 

zich in de oageving van een individu bevinden, ontstaat tijdens verval 

radon. Dit gas kan door zijn edelgas-eigenschappen genakkelijk uit de 

structuur van de samenstellende cooponenten vrijkomen en uit het 

materiaai (zoals baksteen) naar de oogevingslucht exhaleren. Daar het 

radon tijdens het transport kan vervallen wordt de oite van vrijkomen 

door verschiliende fysische parameters (o.a. de transporteigenscnap-

pen) van het materiaai bepaald. 
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In de lucht. zal het radon vervolgens vervaJlen, de gevormde vaste-

stof dochters zullen zich deels hechten aan in d* omgevingslucht 

aanwezige dragers (aerosolen), deels ongebonden blijver. en voor een 

deel neerslaan. Zoals in het voorgaande verneId, is de grootte-verde-

ling van de dragers bepalend voor de plaats van depositie in de 

luch^wegen. Naast grootte-verdeling zijn voorts, o.a. in verband aet 

bindings- en ir.halatie-kansen, aantallen van de aogelijke dragers in 

de omgevingslucht van interesse. 

Na inademing en depositie van de radondochters in de luchtuegen 

zullen de aanliggende cellen aan de, bij het verval van deze dochters 

vrijkomende, alfastraling uorden blootgesteld. De grootte van deze 

lokale alfa-dosis op de cellen wordt bepaald door de potentiale ener-

gie welke het mengsel van de ingeadeode radondochters heeft. In een 

to»stand van radioactief evenvicht wordt de concentratieverhouding van 

de dochters siechts door de vervalconstanten bepaald. Voor deze condi-

tie heeft de potentifle energie per concentratie-eenheid een constante 

waarde. Indien het evenvicht echter verstoord wordt, dan wordt deze 

waarde bepaald door de activiteitsverhouding van de verschillende 

vervalproducter.. Een dergelijke verstoring van het evenwicht kan een 

gevolg zijn van het aan- o** afvoeren van deze vervalproducten met 

"verse, schone" lucht. Een dergelijke ventilatie wordt deels bepaald 

door de constructie van gebouw of woning en deels door het gedrag van 

het individu in deze omgeving. 

Een analoog schema als in figuur 3 kan vorden opgesteld voor de 

uitwendige blootstelling aan gammastråling; in een dergelijk schema 

vervalt door het verschil in blootstellingswijze de invloed van para

meters welke van belang zijn voor de a&rosolkarakteristieken (zoals 

aangegeven in de tweede kolom) en de invloed van ventilatie. 

De interactie van een individu met zijn omgeving vordt verder nog 

bepaald door de verblijftijd in deze omgeving en waar het de invendige 

blootstelling betreft door de mate van ademhaling. De dosis aan de 

verschillende cellen van de ademhaling3organen wordt uiteindelijk 

bepaald d^or fysiologische en anatomische eigenschappen van het indi

vidu en door biologi3che parameters die kenmerkend zijn voor de opname 

van het nuclide. 

Bij een blootstelling aan stråling kunnen door de wisselwerking 
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van de stråling aet de cellen in het licnaaa diverse biologische 

effecten worder. gefnduceerd. De optredende effecten zijn behalve van 

biologische factoren afhankelijk van fysische parameters, zoals dosis 

en strålingstype- Bij een blootstelling aan lage doses, zoals bijvoor-

beeld voor de bevolking gelden (zie tabel 1), blijkt dat het optreden 

van een effect voornaaelijk door het kanskarakter van de interactie 

wordt bepaaid. De eventuele effecten die bij dergelijke bl^otstel-

lingsniveaus kunnen optreden zijn late soaatischo effecten, zoals het 

optreden van tuaoren, en genetische effecten. 

Aangezieri de individuele risico's van blootstellingen aan stråling 

ter waarde van omgevingsniveaus als gevolg van individuele variaties 

in gevoeligheid niet te bepalen zijn, kunnen risico's slechts vorden 

uitgedrukt in de vcrm van collectieve risico's. De gegevens voor de 

schatting van de factoren die een dergelijk risico bepalen, kunnen 

verkregen wcrder. uit epidemiologische gegevens van o.a. beroepshalve 

blootgestelden en uit experimentele gegevens van proefdieren. W 

interesse is bij deze schatting nog een mogelijke synergistische 

werking net andere toxische agentia die in het milieu voorkomen (zoals 

formaldehyde en derivaten van sigarettenrook) en waar dientengevolge 

een individa (of groep) nog naast stråling aan wordt blootgesteld. 

Bij de introductie van industriSle reststoffen in het milieu, dan 

wel in de directe woonomgeving, zijn de verschillende factoren voor 

een schatting van een daarnee gepaard gaande verandering van het 

blootstellingsniveau (en het daarmee geassocieerde risico) van belang. 

Op grond van zulke schattingen zijn namelijk afwegingen m.b.t. de 

aanvaardbaarheid mogelijk. Gebruikelijke beoordelingsprincipes die bij 

dergelijke afwegingsprocessen gehatiteerd worden> zijn de justifioatie 

en het z.g. "As Low As Reasonably Achievable" (ALARA) principe. De 

justificatie houdt in dat een toepassing die een stralingsbelasting 

tot gevolg heeft, gerechtvaardigd raoet zijn oadat het nut van de 

toepassing opweegt tegen de nadelen die eraan verbonden zijn. Bij het 

ALARA-principe wordt op basis van een kosten-baten analyse beslist in 

hoeverre bepaalde strålingsniveau veriogingen, welke een gevolg zijn 

van technische (dan wel medische) ontwikkelingen, aanvaardbaar zijn. 

Indien op grond van een dergelijk afwegingsproces op politiek of 

beleidsniveau gekozen wordt voor afwijzing of gren3stelling, dan zal 

12 



regelgeving of bij Binder duidelijke oastandigheden nog eventueel 

nader onderzoek vereist zijn. Dit is in het schema van figuur 3 door 

de terugkoppeiingsweg aangegeven. Deze regelgeving hoeft zich niet 

noodzakelijkervijs te beperken tot de introductie van nieuwe aateria-

len aaar kan eveneens noodzakelijk zijn voor andere, reeds bestaande 

situaties. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan regelgeving 

a.b.t. de luehtdoorlatendheidseisen aan gebouwen of voningen die aet 

traditionele materialen gebouwd zijn, aaar waar door energie-bespa-

rende constructies de ver versing niet aeer voldoende is, dan vel de 

aanwezige voorzieningen op onvoldoende vijze vorden gebruikt. 

Zoals eerder gezegd, gelden de door UNSCEAR berekende waarden over 

het algemeen niet in detail voor de Nederlandse situatie. Afwijkingen 

t.o.v. de door UNSCEAR gegeven vaarden zijn in het bijzonder te ver-

yachten op grond van de eerder besproken geologische en geografische 

oastandigheden voor Nederland. Voor een goed onderbouvde en objec-

tieve regelgeving is een dergelijke kennis van de feitelijke situatie 

echter vereist. Teneinde het niveau van de achtergrondstraling voor de 

Nederlandse situatie en de invloed van verschillende, daarmee samen-

hangende parameters te bestuderen, is in 1982 het beleidsonderbou-

wende SAWORA-programaa {met de in hoofdstuk I besproken uitgangspun-

ten) door de Ministeries van V.& R.O. van V.& M. en van E.Z. gestart. 

De verschillende aspecten die in diverse deelstudies zijn onderzocht 

en de bij de opzet geldende gedachten en overvegingen varen: 

A.1.1. "Onderzoek naar de uitvendige stralingsbelasting van de 

Nederlandse bevolking tengevolge van natuurlijke brormen. Deel 1: 

vrije veld en voningen.n 

Doel van dit onderzoek vas het vaststellen van het. huidige niveau (en 

de variaties daarin) van de bijdrage der uitvendige achtergrondsstra-

ling waar de Nederlander in zijn dagelijkse leven aan vordt blootge-

steld. Daar een blootstelling zowel buitenshuis als binnenshuis 

pl&ats vindt, is dit onderzoek voor beide omstandigheden verricht. 

Aangezien verwacht mocht worden dat de bodem-activiteit invloed heeft 

op bet dosisterapo in de woningen, zijn de woningen (teneinde zo uni

form mogelijke groepen te kunnen forroeren) op basis van de metingen in 
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het vrije veld gekozen. De woningen zijn voorts nog in samenhang met 

het onderdeel A.2. ("Vaststellen van radon-concentraties in Neder

land.") gekozen. 

A.1.2. "Onderzcak naar de uitwendige stralingsbelasting van de 

Nederlandse fcevolking tengevolge van natuurlijke bronnen. Deel 2: 

personen en woningen" 

Doelstelling van dit project was het bepalen van de uitwendige stra

lingsbelasting en de variaties in deze belasting voor de Nederlandse 

bevolking, als gevolg van blootstelling aan natuurlijke en uit bouwma-

terialen afkoastige stråling. Ten einde de grootte en de verdeling van 

deze stralingscomponent te kunnen vaststellen en eventueel te relate-

ren aan woon- en leefom3tandigheden, zijn bij een aantal persoonsgroe-

pen met verschillen in deze omstandigheden (zoals bijv. in het werk) 

de ontvangen doses gedurende een periode van drie maanden gerneten. De 

personen en de woningen voor dit programma-onderdeel zijn gekozen in 

sanenhang met het project A.1.1. ("Onderzoek naar de uitwendige stra

lingsbelasting van de Nederlandse bevolking tengevolge van natuurlijke 

bronnen. Deel 1: vrije veld en woningen") en het project A.2. {"Vast

stellen van radon-concentraties in Nederland."). 

A.2. "Vaststellen van radon-concentraties in Nederland." 

Doel van dit onderzoek was het vaststellen van de tijdsgemiddelde 

concentraties (aismede de spreidingen in deze gemiddelden) van radon 

en vervalproducten in en rond woningen en gebouwen in Nederland. Voor 

deze metingen is een representatief monster van het Nederlandse wo-

ningbestand samengesteld op basis van vrijwillige medewerking. Toet-

sing en bijsturing van dit monster is geschied met behulp van de 

gegevens over het nationale woningbestand. Een deel van dit represen-

tatieve woningbestand is, zoals bij de betrokken studies is aangege-

venf eveneens gebruikt bij het project A.1.1. ("Onderzoek naar de 

uitwendige stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking tengevolge 

van natuurlijke bronnen. Deel 1: vrije veld en woningen.") en het 

project A.1.2. ("Onderzoek naar de uitwendige stralingsbelasting van 

de Nederlandse bevolking tengevolge van natuurlijke bronnen. Deel 2: 

personen en woningen."). 
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B.1. "Keuze van representative materiaalmonsters." 

De doelstelling van dit project was tweeledig, namelijk in de eerste 

plaats om een overzicht te geven van de materialen en grondsoorten, 

die thans in en rond Nederlandse woningen worden gebruikt of in de 

toekomst eventueel kunnen worden toegepast. Bij dit laatste punt werd 

in het bijzonder gedacht aan toepassingen van industrifile restpro-

ducten. Aangezien het bij de veelheid van materialen op de Nederlandse 

bouwmarkt vrijwel onmogelijk werd geacht om deze allemaal op radioac-

tiviteit te testen, was het tweede doel van deze studie de selectie en 

bemonstering van representatieve (o.a. op het criterium van de mate 

van gebruik) bouwmaterialen. 

B.2. "Concentratiemetingen van radionucliden in representatieve 

monsters." 

Doel van dit project was het meten van de specifieke radioactiviteit 

van de verschillende monsters welke op basis van het project B.1. 

("Keuze van representatieve materiaalmonsters.") waren geselecteerd. 

De metingen van de specifieke activiteit hadden betr&kking op de 

nucliden van de natuurlijke uranium- en thoriumreeksen en op K-40. 

C.1. "Radio-ecologische gevolgen van verbranding van steenkool," 

Bij de verbranding van steenkool voor energie-productie kan via rook-

gassen en vliegstofdeeltjes radioactiviteit in het milieu worden ver-

spreid. Voorts kan bij opslag van vliegas eveneens radioactiviteit in 

het milieu, bijv. het drinkwater, terecht komen. Doel van dit project 

was de verschillende radio-ecolcgische gevolgen, door verspreiding en 

opname in gewassen, van het gebruik van steenkool te berekenen. De 

gegevens van een dergelijke studie werden essentieel geacht voor een 

afwegingsproces van opslag dan wel gebruik in bouwmaterialen, 

C.2. "Radioecologische gevolgen van het storten van industrieel 

afvalgips." 

Bij de kunstmestproductie komen, evenals bij energie-productie, rest-

producten (gips) vrij net een verhoogde radioactiviteit. Deze activi

teit zal, bij toepassing dan wel na lozing of opslag, in het milieu 

kunnen komen en aanleiding geven tot een verandering in het blootstel-
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lingsniveau. Doel van het project was deze verandering in dit niveau 

voor de mens te berekenen. 

C.1. "Radon-exhalatie uit de bouwmaterial^i • n de grond." 

Tijdens het verval van het radionuclide uranium ontstaat het radioac-

tieve edelgas radon. Een deel van dit edelgas zal uit het materiaal 

ontsnappen en naar de omgevingslucht vrijkomen (exhaleren). Doel van 

het onderzoek was de bepaling van de exhalatiesnelheid van radon uit 

bouwmaterialen welke in Nederland worden toegepast. 

D. 2. "Invloed van woongedrag en ventilatie." 

Radon dat uit bouwmaterialen en de bodem vrijkomt zal vervolgens in de 

woon- en leefruimten vervallen; door ventilatiestromen zal het even-

wicht verstoord worden en zal de potenti§le energie van de radon-

dochters afnemen. Voorts kan radon met luchtstromen uit aanliggende 

ruimten (zoals bijvoorbeeld kruipruimten) in andere ruimten binnen-

dringen. Doelstelling van dit onderzoek was met rekenmodellen de 

willekeurige ventilatie (d.w.z. het niet van de bewonersafhankelijke 

deel) in de verschillende vertrekken voor een aantal woningtypen te 

berekenen. Voorts werden, om het rekenraodel te verifieren, in de 

studie continue ventilatiemetingen in een woning (op grond van de 

berekeningen en de beschikbaarstelling te selecteren) uitgevoerd. 

D.3. "Invloed van aerosolen op de stralingsbelasting van de long." 

De radondochters, die in de diverse ruimten worden gevormd, zullen 

zich deels hechten aan aerosolen. Voor de depositie van deze aSrosol 

gebonden dochters in de longen is de diameter van de deeltjes van 

interesse. Doel van het project wa3 het bepalen van de verdelingen var. 

de diameter van de aerosolen in woonomstandlgheden en de fyslsche 

parameters van aerosolbinding van de radondochters. 

E. "Schatting tumorrisico als gevolg van radioactieve stoffen 

bevattende bouwmaterialen." 

Doel van het project was het opstellen van een radiobiologische risi-

co-analyse voor turoorinductie voor de huidige situatie en voor gewij-

zigde situaties bijv. als gevolg van het toepassen van bouwmaterialen 
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met hogere radiumconcentraties of van verlagingen van het ventilatie-

voud. Deze analyse is verricht op basis van epidf;miologische gegevens, 

zoals van uraniummijnwerkers en van Thorotrastpatienten. Aangezien 

individuen behalve aan stråling eveneens aan andere agentia (zoals 

rookderivaten van sigaretten) worden blootgesteld, is in de studie 

nagaan of en in welke mate deze additionele blootstellingen een verho-

ging van het risico geven. 

F. "Parameterstudie" 

Het blootstellingsniveau wordt door verschillende onafhankelijke para

meters bepaald en zal afhankelijk van deze parameterwaarden binnen 

zekere grenzen kunnen varifiren. Doel van de studie was de invloed van 

afzonderlijke bouwtechnische en materiaalgebonden parameters en hun 

eventuele wijzigingen op de radiologische belasting van de bewoner te 

berekenen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een reken-

model voor een schematisch opgebouwde woning, waarbij practische waar-

den van de diverse bouwtechnische en materiaalkundige parameters zijn 

ingevoerd. Met behulp van een gevoeligheid-analyse is de invloed van 

de parameters bestudeerd. Bij de opzet van het programma werd verwacht 

dat op grond van deze berekeningen aangegeven zou kunnen worden, welke 

van deze parameters door de overheid via normstelling zou moeten 

worden belnvloed dan wel gecontroleerd. 

H-. "Metingen in een groep van twintig woningen en in een model-

kamer." 

Op grond van de eerste, voorlopige resultaten van de concentratie-

metingen in woningen bleek dat het vrijwel uitgesloten moest worden 

geacht een eenduidige correlatie tussen bouwmateriaal en radonconcen-

tratie te kunnen leggen. Een en ander alg gevolg van het relatief 

grote aantal parameters die in een woning de concentratie bepalen, 

alsmede door de variatie in deze parameters. Doel van het project was 

een dergelijke relatie tussen concentratie en bouwmateriaal meer gede-

tailleerd te bestuderen. Daartoe is in een beperkter groep van tien 

met "traditionele" materialen en tien met "actieve" materiaien gebouw-

de woningen een uitgebreider onderzoek verricht. Om een aantal pa-

rameter-effecten te bestuderen, zijn voorts in een modelkamer (opge-
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bouwd van "actief" materiaal) een aantal metingen verricht bij ver-

schillende ventilatievouden en bij onafgewerkte en afgewerkte muren 

Uit een vergelijking van de projecten met het in figuu* 3 geschet-

ste model volgt dat: 

- de projecten A.1.1. ("Onderzoek naar de uitwendige stralingsbelas-

ting van de Nederlandse bevolking tengevolge van natuurlijke bronnen. 

Deel 1: vrije veld en woningen") en B.1. ("Keuze van representatieve 

materiaalmonsters.") bronbeschrijvend zijn; 

- de projecten B.2. ("Concentratiemetingen van radionucliden in repre

sentatieve monsters.") en D.1. ("Radon-exhalatie uit de bouwmaterialen 

en de grond.") een beschrijving van de fysische parameters van in 

Nederland gebruikte bouwmaterialen geeft; 

- de projecten A.2. ("Vaststellen van radon-concentraties in Neder

land.") en A.1.2. ("Onderzoek naar de uitwendige stralingsbelasting 

van de Nederlandse bevolking tengevolge van natuurlijke bronnen. Deel 

2: personen en woningen.") gegevens over respectievelijk concentraties 

(van radon en dochters) en dosistempi geven; 

- het project D.2. ("Invloed van woongedrag en ventilatie.") gege

vens over ventilatie-omstandigheden oplevert; 

- het project D.3. ("Invloed van aerosolen op de stralingsbelasting 

van de long.") gegevens over de vorming van aerosolen in Nederlandse 

woningen geeft; 

- uit de parameterstudie zal met de diverse gegevens, welke uit de 

andere SAWORA studies volgen in combinatie met gegevens uit de litera-

tuur, uiteindelijk voor de Nederlandse situatie het blootstellingsni-

veau naar grootte en variatie volgen; 

- op grond van de rib^oofactoren, welke in het project E. ("Schatting 

tumorrisico als gevolg van radioactieve stoffen bevattende bouwmate

rialen.") zijn afgeleid, kan een schatting van het collectieve risico 

voor de Nederlandse bevolking worden gemaakt. 

De projecten C.1. ("Radio-ecologische gevolgen van verbranden van 

steenkool.") en C.2. ("Radio-ecologische gevolgen van het 3torten van 

industrieel afvalgips") staan, zoals al eerder is opgemerkt, niet in 

directe relatie tot woonhygiftne, maar geven de informatie die nodig is 

voor de afweging van de toepassing in bouwmaterialen dan wel opslag in 
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het milieu van de reststof fen vliegas en foslogips. 

Zoals uit de opzet blijkt, is gekozen voor een breed onderzoekpro-

gramma. In het programma werd ruime aandacht besteed aan het vast-

leggen van de grootte en aan de invloed van parameters die het huidige 

blootstellingsniveau van de natuurlijke achtergrondstraling voor de 

Nederlandse bevolking bepalen. Tevens werd aandacht besteed aan de 

gevolgen van depositie in het milieu van een aantal industrifile rest

stof fen, die in grote hoeveelheden worden of zullen worden geprodu-

ceerd. 

Ondanks de financifile en technische beperkingen aan de omvang van 

de steekproeven voor d3 dosismetingen, mocht worden verwacht dat deze 

een goed representatief beeld zouden geven van de grootte en de varia-

tie van de verschillende dosisbijdragen voor de bevolking. Gezien de 

technische beperkingen werd, zoals uit de opzet verder blijkt, voor de 

bestudering naar de invloed van de diverse parameters op het milieu 

van de woning (zoals bijv. ventilatie-omstandigheden, toegepaste mate-

rialen) gekozen voor een methode met modelberekeningen. 

Op basis van de vergelijking met het model van figuur 3 kan worden 

gesteld dat alle aspecten, die in 1981 redelijkerwijs 3pecifiek konden 

worden geacht voor de Nederlandse situatie m.b.t. een blootstelling 

aan natuurlijke stråling, door onderzoek dan wel analyses werden 

bestreken. 
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III Tijdschema planning en realisatie. 

Na voorbereidende besprekingen binnen de departementen en met de 

onderzoeksinstellingen die eventueel aan het SAWORA-programma zouden 

deelnemen, werd in de tweede helft van 1981 de goedkeuring voor het 

programma door de betrokken ministers van Economische Zaken, van 

Volksh_^svesting en Ruimtelijke Ordening en van Milieuhygiene afgege-

ven. Aansluitend werd de opdracht door het Ministerie van Economische 

Zaken aan het management bureau BEOP van het ECN (later overgegaan 

naar de Stichting PEO te Utrecht) verstrekt voor de uitvoering en 

begeleiding van het programma. Bij de opdracht werd als eis gesteld 

dat het programma binnen een tijdsbestek van 3 jaar, gerekend vanaf 1 

januari l982, afgerond zou zijn. 

Door dit bureau werden in overleg met de betrokken instituten en 

de technische adviseurs de diverse contracten voor het inhoudelijke 

deel en de tijdschema'? opgesteld, waarbinnen de diverse deelprojecten 

uitgevoerd zouden moeten worden. Bij de opstelling van de diverse con

tracten werd, gezien de beschikbaarstelling van de financifile midde

len, uitgegaan van een start datura voor het project van 1 januari 

1982. Op basis van deze verschillende tijdschema's werd een planning 

opgesteld voor het programma (zie bijlage A), daarbij rekeninghoudend 

met de onderlinge samenhang van de diverse onderdelen van het program

ma en met de gesteide tijdslimitering van j jaar. 

De behandeling van de concept contracten met een aantal comptabele 

en juridische afdelingen kon in het begin van februari 1982 een aan-

vang krijgen. Bij deze behandeling zijn enige juridische problemen 

gerezen, o.a. met betrekking tot de verantwoordelijkheid van hoofd-

tot subcontractanten. Dit heeft ertoe geleid dat sommige instellingen 

pas medio 1982 met het onderzoek aanvingen. Bovendien was in een 

aantal situaties de benodigde mankracht niet direct beschikbaar, zodat 

het project reeds vanaf het begin een niet onbelangrijke vertraging 

heeft gekregen. Deze vertraging kon gedurende de uitvoeringsfase niet 

worden ingelopen, maar door diverse omstandigheden, waarvan een deel 

hierna zal worden genoemd, heeft de uitvoer nog enige additionele 

vertraging ondervonden. 

Tijdens de uitvoering van het programma heeft een transfer plaats 
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gevonden van de afdeling (met deskundigen), welke uitvoering zou geven 

aan de radio-ecologische studies, uit het ITAL naar het RIVM te 

Bilthoven. Door deze overdracht is de studie "Radio-ecologische gevol-

gen van het storten van industrieel afvalgips" beduidend later ge

start, dan was gepland. 

Voor de aetingen van de radonconcentratie in de woningen werd 

door het KVI gebruik gemaakt van z.g. radonbekers met sporendetectoren 

(Urban 1981). Voor het zichtbaar maken van deze sporen worden de 

kunststofdetectoren geBtst. Teneinde naast de radonconcentratie ook de 

concentratie van de radondochters te kunnen meten, werd door de mede-

werkers van het KVI de bestaande methode uitgebreid. Deze uitbreiding 

bestond daaruit, dat behalve het folie in de beker een tweede folie in 

het deksel werd geplaatst. Bij de uitwerking van dit experimentele 

systeem bleek echter dat voor de optimale etsing van het tweede folie 

(het radon-plus-dochterfolie) een vele malen langere etstijd nodig 

was, dan op grond van de andere folies werd verwacht. Voorts hebben 

zich bij de aflevering van en tijdens bedrijf met deze etsapparatuur 

problemtn voorgedaan, die een extra vertraging van de uitvoering van 

dit deelproject tot gevolg had. 

Bij de aetingen aan de aSrosolverdelingen hebben zich niet te 

voorziene technische problemen voorgedaan bij de ladingsmetingen aan 

de aSrosolen. Teneinde de vraagstelling te kunnen beantwoorden, is 

getracht het probleem op verschillende manieren op te lossen. De duur 

van deze deelstudie werd daardoor beduidend langer dan was voorzien. 

Vcorts heeft de eindrapportage bij alle studies meer tijd gevergd 

dan in de oorspronkelijke tijdsplanningen was voorzien. Daardoor zijn 

projecten, waarvan de duur van de experimentele fase redelijk met de 

planning overeen kwam, niet binnen de geplande eindduur gebleven. 

Gezien de onderlinge samenhang van een aantal deelstudies en de 

-J;ur (in verhouding tot de totale geplande duur) van sommige projec-

ten in combinatie met deze vertragingen, is het programma niet binnen 

de geraamde periode van 3 jaar gerealiseerd. Op grond van de directe 

en indirecte resultaten die met het programma zijn bereikt (zie hoofd-

stuk U), lijkt het gerechtvaardigd de overschrijding van de geplande 

prograramaduur als niet te ernstig te ervaren. 
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IV Overzicht en evaluatie van de resultaten. 

1. Directe resultaten. 

De resultaten die in de diverse projecten zijn verkregen aismede 

de daarbij behorende condities zijn uitvoerig beschreven in de ver-

schillende publicaties. Een overzicht van de publicaties die binnen 

het SAWORA-programma zijn verschenen, is gegeven in de publicatielijst 

(bijlage B). In deze paragraaf zal een kort overzicht worden gegeven 

van deze resultaten, voorzover die van interessse zijn voor de evalua

tie. Voor een uitvoeriger analyse van de diverse gegevens dienen de 

originele rapporten te worden geraadpleegd. 

Zoals in hoofdstuk II is geschetst, is de blootstelling van de 

mens in zijn milieu voornamelijk een gevolg van de aanwezigheid van de 

natuurlijke radionucliden met lange vervaltijd, zoals 238-uranium en 

232-thorium. Op grond van geologische omstandigheden mocht verwacht 

worden dat de concentraties van deze radionucliden (en daarmee samen-

hangend het gamma-exposietempo) voor de Nederlandse situatie relatief 

laag zouden zijn. Dit wordt bevestigd door de stralingskaartmetingen 

van het RIVM (Dongen van. 1984) voor het project A.1.1. "Onderzoek 

naar de uitwendige stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking 

tengevolge van natuurlijke bronnen. Deel 1: vrije veld en woningen". 

Uit deze metingen blijkt voorts dat er tussen de diverse bodem-

afzettingen kleine verschillen zijn als gevolg van de herkomst; zo 

heeft het exposie-tempo op plaatsen met klei-afzettingen en bij zand-

afzettingen een gemiddelde waarde van respectievelijk 0,39 en 0,18 

pC.kg"1.s~1 (= 5,5 en 2,5 uR.h*"1) Voorts blijkt bij vergelijking met 

de gegevens van het Bundesministerium des Innern (Bundesminister des 

Innern 1985), dat de geaeten waarden aan de grenzen in goede overeen-

stemming zijn met deze Duitse gegevens. Aangezien voor Belgié" geen 

gegevens bekend zijn is een dergelijke vergelijking voor de zuidgrens 

van ons land niet mogelijk. 

Uit de studie B.1. "Keuze van representatieve raateriaalmonsters" 

door het IBBC blijkt (Boer, den 198^) dat bij de constructie van 

woningen: voor het buitenspouwblad overwegend baksteen (ca. 90%) ge-
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bruikt wordt; er voor vloeren een toename in gebruik van beton valt te 

constateren en dat dragende binnenwanden opgebouud kunnen zijn uit 

kalkzandsteen (ca. 50%), beton (ca. 40%) of baksteen (ca. 10%). Voorts 

blijkt uit deze analyse dat gedurende de laatste tien jaar in toene-

mende mate gipsblokken voor niet-dragende binnenwanden (momenteel ca. 

70%) worden gebruikt en dat de plafondafwerking voor ca. 70% met 

stuckwerk en ca. 20% met gipsplaten wordt verkregen. 

Daar bouwmaterialen met mineralen als basis veelal uit materialer 

van min of seer locale herkomst worden samengesteld, mag verwacht 

worden dat (gezien de relatief lage bodemactiviteit) de radioactivi-

teit van de neeste materialen laag zal zijn. Dit wordt bevestigd door 

de concentratiemetingen van een aantal geselecteerde bouwmaterialen 

(zie tabel 2),welke werden verricht in het kader van het project B.2. 

"Concentratienetingen van radionucliden in representatieve monsters". 

Tabel 2 

Gemiddeld radioactiviteitsgehalte (in Bq per kg) 
van een aantal bouwmaterialen. 

(gegevens ontleend aan Ackers 1985a) 

Materiaal 

zand 
beton 
beton 
beton 
baksteen 
kalzandsteen 
gipskartonpl. 
gipskartonpl. 
gipsblok 

omschrijving 

betonzand 
portland 
hoogoven 
portlandvliegas 
div. soorten 
div. soorten 
natuurgips 
chemiegips 
natuurgips 

Ra-226 

8,1 
11,9 
17,6 
15,3 
43,1 
7,8 
3,9 

695 
6,5 

Th-232 

10,6 
11,3 
21,8 
U,8 
42,6 
8,1 

<3 
5,7 

<3 

K-40 

199 
116 
135 
140 
543 
280 
20 
9 
30 

Teneinde raeetfouten uit te sluiten en een zo betrouwbaar mogelijk 

resultaat te krijgen, zijn deze metingen onafhankelijk van elkaar 

uitgevoerd door ECN, MT-TN0 en ITAL in samenwerking met de RD-TN0 

(Ackers 1985a). Uit deze gegevens blijkt dat voor frequent toegepaste 

materialen zoals baksteen, beton en gipsproducten, afgezien van en-

kele monsters chemiegips (Ra-226 >600 Bq/kg) en pleistergips (Ra-226 

>300 Bq/kg), betrekkelijk lage concentraties werden gevonden. Bij de 
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bouv van de prcefkamer, vaarvoor "actieve" gipsblokken en gipsplaten 

uit neettechnische overwegingen gewenst waren, bleek echter dat deze 

producten op de Nederlandse markt niet meer verkrijgbaar waren 

(Hogeveg 1985b). 

Hit de cor.centra tierne tingen bleek, in overeenstemming met de ver-

wachtingen, dat bij aanwezigheid van vliegasproducten ( door de rela-

tief hogere activiteit van dit kolenreststofproduct) de radioacti-

viteit hoger ia dan bij gebruik van andere bijmengsels. Uit metingen 

van de radon-exhalatie (Ackers 1985b) voor het project "Radon-exhala-

tie uit bouvraateriaien en de grond", blijkt echter duidelijk dat de 

emanatie van gesinterde vliegasproducten (zie tabel 3) lager is dan 

Tabel 3 

Radioactiviteit en radon-exhalatiesnelheden en -emanatiefactoren 
van een aantal proei'rauurtjes van gerede bouwmaterialen. 

(gegevens ontleend aan Ackers 1985b) 

Materiaal 

beton 
beton 
beton 
beton 
betonblok 
betonblok 
baksteen 
baksteen 
gipsblok 
gipsblok 

oEschrijving ad 

portlandcement 
hoogovencement 
portland/vliegas 
portland/gesint. vliegas 
gasbeton 
gasbeton/vliegas (proef) 
hard, grauw 
poreus/ vliegas 
natuurgips 
chemiegips 

iiv. Ra-226 
(Bq.kg-1) 

9,5 
15,3 
13,2 
55,0 
18,3 
57,5 
39,1 
71,5 
5,4 

26,3 

Rn-exhal, 
(Bq.m"2.h~1) 

2,5 
3,6 
1,6 
2,7 
1,7 ' 
1,5 
1 
1,3 
1 
3,0 

Rn-eman. 
U) 

29 
25 
U 
7 
31 
9 
4 
5 
70 
48 

van andere mengsels. De invloed op de totale dosisverhoging bij toe-

passing van reststoffen als vervanger van traditionel« materialen, 

kunnen met het behulp van het parametermodel (Ackers 1986) worden 

geschat. Resultaten van deze berekeningen zijn in tabel 4 gegeven voor 

de wijzigingen in de dosisbijdragen van de gammastråling en van radon 

en thoron. Aangeaien het gebruikte rekenmodel op een aantal punten nog 

verdere verfijning nodig heeft (zoals in de berekening van het gamma-

stralingsniveau), moeten deze schattingen niet als definitief worden 

beschouwd. 
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Tabel 4 

Dosisverhogingen als gevolg van toepassing van reststoffen, 
zoals berekend net het parametermodel 
(gegevens ontleend aan Ackers 1986). 

Situatie verhoging procentuele bijdragen 
(nSv/jaar) gamma's radon en thoron 

- Vervanging in beton van 
portlandcement door 
hoogovencement 0,15 65 35 

- Vervanging in beton van 
portlandcement door 
portlandvliegascement - 0,06 — ca. 100 

- Vervanging in beton van 
grind door gesinterde 
vliegaskorrels 0,27 80 20 

- Vervanging van kalkzand-
steen door poreuze bak
steen met 202 vliegas 0,15 ca. 100 

- Vervanging kalkzandsteen 
door kolafosfaat-gipsblokken 0,05 35 65 

- Vervanging kalkzandsteen 
door niet meer in de handel 
verkrijgbare gipsblokken 0,4.3 4.0 60 

Uit de netingen van de gamma-exposietempi en de gammadosistempi 

(Julius 1985a) voor de deelstudies van het *• Onderzoek naar de uitwen-

dige 3tralingsDelasting van de Nederlandse bevolking tengevolge van 

natuurlijke bronnen. Deel 1: vrije veld en voningen n (project A.1.1.) 

en "Deel 2: personen en woningen" (project A.1.2.) blijkt dat de 

gemiddelde waarden voor de Nederlandse bevolking respectievelijk 0,67 

pC.kg~1.s~1 (= 9,U uR.h-1; en 25,8 pGy.s-1(= 9,3 urad.h"1} bedragen. 

Bij een geniddelde verblijftijd van 80Z leidt dit dosistempo tot een 

bijdrage van 0,65 oSv aan het jaarlijks effectief dosisequivalent. 

Op basis van transmissie-factoren van vanden en vloeren voor de 

kosraische en de terrestrische stråling, in combinatie met de metingen 

van deze bijdragen in het vrije-veld, wordt afgeleld dat deze dosis

tempi zijn opgebouwd uit 20% kosnische stråling, 10% terrestrische 

stråling en 70% afkomstig van bouvmaterialen. Uit het onderzoek blijkt 

voorts dat bij toepas3ing van beton in een voning, dit een signifi-

cante verhoging van het strålingsniveau van ca. 0,07 pC.kg" .s"1 (= 

1,0 uR.h""1) geeft. Dit komt overeen net een verhoging van het jaar-
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lijks effec^ief dosisequivalent van ca. 0,05 nSv. 

Een vergeiijking van de voor Nederland gevonden geaiddelde uaarden 

voor het dosisteapo met die van West-Duitsland, toont aan dat de 

blootstelling aan gammastråling in Nederlandse voningen ongeveer 251 

lager is. 

De resultaten van radonconcentratie-oetingen (Put 1985c) voor de 

studie "Vaststellen van radonconcentraties in Nederland" in de voonka-

mers van het representatieve steekproefmonster van ca. 1000 voningen, 

kunnen redelijk net een log-normale verdelingsfunctie vorden beschre-

ven. De nediane vaarde bedraagt 24. Bq.m-^ (de gemiddelde vaarde = 29 

Bq.a"^) en de geometrische standaarddeviatie heeft een vaarde van 1,6. 

Bij een dergelijke verdelingsvorm vorden naast lage concentraties ook 

hoge vaarden gevonden en op basis van de verdeling vordt afgeleid dat 

voor 7,9%, 1»3« en 0,7% van de voonkamers de jaargeraiddelde concentra-

tie boven resp 50, 75 en 100 Bq.m"-3 zal liggen. Met deze bekers zijn 

eveneens de radondochterconcentraties gemeten; gevonden verd voor de 

periode van januari tot mei 1983 dat de oediane vaarde van de verde

ling 9»5 3q.3~-: (gemiddelde vaarde 12,3 Bq.m"^) bedroeg met een geome-

trische standaarddeviatie van ca 2,4. Daar deze concentraties uit het 

verschil van de aantallen sporen in tvee films verden berekend, is 

deze methode ninder nauvkeurig en vordt een deel van de grotere sprei-

ding aiogelijk hierdoor veroorzaakt. In geen van de onderzochte vonin

gen verd een radondochterconcentratie gevonden boven de door de ICRP 

(ICRP 1983) aanbevolen bovengrens voor de radondochterconcentratie van 

100 Bq.nf^ voor toekomstige voningen. In ca. 1,5% van de voningen is 

gedurende deze periode een concentratie hoger dan 50 Bq.aT^ gevonden. 

Aangezlen in de zomerperiode het percentage (dat deze vaarde van 50 

Bq.nT^ overschrijdt) ca. 0,5% is, zal volgens Put et al. naar schat-

ting slechts 1% van de voningen deze vaarde gedurende de periode van 

een jaar overschrijden. 

Bij een vergelijking van de Nederlandse gegevens met de in West-

Duitsland (Bundesminister 1985) gevonden radonconcentraties (met een 

mediane waarde van 40 Bq.nT"') blijkt dat de in Nederland gevonden 

concentraties in doorsnee lager zijn. De mediane vaarden voor de 

radoncor.centratie in de aan onze oostgrenzen gelegen "regierungsbezir-

ken" MUnster en Weser-Ems, met min of meer identieke geologische 
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onstandigheden, bedragen respectievelijk 29 en 33 Bq.m"-' en zijn onge-

veer gelijk aan de Nederlandse waarden. 

Op grond van een statistische analyse van de relatie radonconcen-

tratie tot bouwjaar kooan Put et al. (Put 1985c) tot de conclusie dat 

bij voortgaand gebruik van de huidig gangbare materialen en bouw-

wijzen, de radonconcentratie in Nederlandse woningen langzaam zal 

toenemen. Aangezien uit luchtdoorlatendheidsnetingen van De Gids ea. 

(De Gids 1985) blijkt dat een trendmatige verlaging van de luchtdoor-

latenheid net bouwjaar optreedt, is het zeer vel nogelijk dat de 

geconstateerde verhoging van de concentratie in verband staat met een 

verlaging van de totale ventilatie in coobinatie met een wijziging van 

de diverse luchtstromen. Uit de metingen in de diverse woningen blijkt 

m.b.t. dit laatste aspect in het bijzonder de kruipruimte onder de 

woning een belangrijke invloed te hebben. Zo blijkt de radonconcentra

tie op begane grond verdiepingen sterk bepaald te uorden door, met de 

luchtstromen meegevoerde, radon uit de kruipruimte. 

Uit correlatieanalyses tussen de gemiddelde waarden en diverse 

bouwtechnisene parameters blijkt, dat er slechts een geringe afhan-

kelijkheid tussen de gemiddelde waarde en de verschillende parameters 

is. Voorts blijkt uit de analyses dat de spreiding van de verdeling in 

nog geringere nate gevoelig is voor de diverse parameters. 

Een vergelijking in de proefkamer van de passieve neetraethode met 

radonbekers en een actieve methode met de Rathodo-apparatuur van het 

EGN, gaf aanzienlijke verschillen voor de gevoeligheid (Hogeweg 1985b) 

waarbij de bekermethode een factor van ca. 2 hogere waarde geeft. In 

een onderlinge vergelijking met de in Europa als standaard beschouwde 

opstelling van de NRPD, zijn de resultaten van beide systernen redelijk 

tot zeer goed in overeenstemming met deze standaard. De discrepantie 

tussen beide methodes is tot nu toe nog niet verklaard. Een oorzaak 

zou kunnen liggen in het verschil van de meettechniek, maar dit is 

onvaarschijnlijk in het licht van de onderlinge vergelijking bij NRPB. 

Een nadere vergelijking tussen de twee methoden lijkt derhalve wense-

lijk. 

Naast de folies waren voor het raeten van de gamma-exposie Thermo-

Luniiniscentie Detectoren in de bekers geplaatst. Evenals voor de 

radonconcentratie waren de resultaten van de exposietempi log-normaal 

27 



verdseld; de nediane vaarde van 0,7 pC.kg .s (= 10,0 jiR.h ) is 

goed in overeensteaming aet de eerder genoemde vaarde (ni van 0,65 

pC.kg-.s~') welke werd gevonden bij het deelonderzoek naar de uit-

vendige stralingsbelasting. 

De door het ECN (Groen 1985) gevonden verdelingsfuneties voor 

aérosolgrootte-verdelingen in de studie "Invloed van aerosolen op de 

stralingsbelasting van de long" bevestigen dat de gemiddelde deeltjes-

grootte belnvloed vordt door menselijk handelen, zoals bijv. roken, 

stofzuigen en koken. Deze deeltjesgrootte is van interesse voor bere

keningen van depositie van ingeademde deeltjes in de diverse delen van 

de adenhalingsvegen. De gemiddelde vaarde velke door een groep experts 

van de NEA-02CD (NEA-OECD 1983) is g'kozen, bij de afleiding van de 

conversie-factor van radonconcentratie naar geabsorbeerde dosis in de 

long, is zeer goed in overeenstenming met de gemiddelde vaarden van de 

gevonden aSrosolgrootte-verdelingen. Deze NEA conversie-factor is 

gebruikt (Hogeveg 1985a) voor de afleiding van het longtumorrisico na 

blootstelling aan stråling van radondochters in de studie "Schatting 

tumorrisico als gevolg van radioactieve stoffen bevattende bouvmate-

rialen". Gezien de overeenstemming van de aetingen met de gekozen 

vaarde vervalt de door NEA vermelde onzekerheid over de diameter van 

aerosolen binnenshuis. Een modificatie van de afgeleide riscofactor 

van 1.10-^ longkankers per Sv mag derhalve op grond van vijzigingen in 

deze agrosolparameter niet vorden vervacht. 

Uit de analyses velke met behulp van het ontvikkelde rekenmodel in 

het kader van net project "Parameterstudies" zijn verricht, blijkt 

(Ackers 1986) dat de hogere radonconcentraties (van ca* 75 Bq.nf^) 

zoals in de studie van het "Vaststellen van radon-concentraties in 

Nederland" gevonden zijn, bereikt kunnen vorden. Dit vraagt echter de 

invoer van vrij extreme modelparameters. 

Op grond van de berekeningen uit de paraneterstudie volgt voorts 

een gemiddelde dosisopbouv voor verschillende leden van de bevolking 

(zie tabel 5). Uit een vergelijking van deze vaarden met die van tabel 

1 blijkt dat het gemiddelde jaarlijks effectief dosisequivalent voor 

de Mederlandse bevolking (voor een volvassene ca. 1,75 mSv) lager is 

dan de gemiddelde vaarde zoals door UNSCEAR vordt geschat. Uit de 

berekeningen net het parameter-model blijkt voorts dat het gemiddelde 
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Tabel 5 

Persoonsafhankelijkheid van het geschatte jaarlijks 
effectief dosisequivalent 

(gegevens ontleend aan Ackers 1986) 

Stralingsbron jaarlijks effectief dosisequivalent 
(in BSV per jaar) 
volwassene kind 

inhuizig uithuizig 

Kosmische stråling 
Terrestrische stråling 
Gammastråling van 

bouvaaterialen 
Radon 
Thoron 
Lichaamsactiviteit 

Totaal 

0,25 
0,12 

0,18 
0,68 
0,11 
0,37 

1,71 

0,26 
0,20 

0,13 
0,66 
0,10 
0,37 

1,72 

0,26 
0,18 

0,18 
0,98 
0,13 
0,37 

2,10 

jaarlijks effectief dosisequivalent voor een volwassene onafhankelijk 

is van het leefpatroon. Dit is in overeenstemming met de resultaten 

welke door Julius (Julius 1985a) zijn gevonden welke door Julius 

(Julius 1985a) zijn gevonden met de persoonsdosimeters. Uit een verge-

lijking van de door Julius en van Dongen gevonden vaarden met de 

berekende bijdragen tot het jaarlijks effectief dosisequivalent van de 

kosmische stråling, de terrestrische stråling en gammastråling uit 

bouwmaterialen , blijkt dat de sommen van deze bijdragen (respectie-

velijk 0,65 en 0,55 mSv per jaar) redelijk met elkaar overeenstemmen. 

De experimentele en berekende waarden voor de bijdragen van de ver-

schillende componenten tonen echter relatief grote verschillen. De 

berekende bijdrage tot het jaarlijks effectief dosisequivalent van 

0,68 mSv voor radon en -dochters is in goede overeenstemming met een 

waarde van 0,75 mSv, zoals kan vorden berekend uit de gerneten gemid-

delde radondochterconcentratie van 12,3 Bq.nf^ (Put 1985c). 

Rekening houdend met de verschillen in lichaamsafoetingen tussen 

kinderen en volwassenen en het verschil in de conversie-factor voor 

de omrekening van de radonconcentratie naar geabsorbeerde longdosis 

(Hogeweg 1985a) tussen volwassenen en kinderen, komt het rekenmodel 

tot een ca. 20% hogere schatting van het gemiddelde jaarlijkse effec-
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tief dosisequivalent voor kinderen. Aangezien een blootstelling 

slechts na vele jaren (meer dan 20 jaar voor longtumoren) eventueel 

tot expressie komt, mag uit de hogere waarde voor de blootstelling 

gedurende de eerste levensjaren niet de conclusie worden getrckken dat 

kinderen een hogere risico-groep vormen. 

De studies van net RIVM (Kaster 1984, 1985a) met betrekking tot de 

opslag van poederkoolvliegas respectievelijk lozing van fosfogips 

geven aan dat door deze wijze van behandelen het gemiddelde jaarlijks 

effectief dosisequivnlent van de bevolking niet of nauwelijks toe-

neemt. Aangezien tij de vliegasstudie van nog hoge energiescenario's 

is uitgegaan en \ojrts het kolengebruik van de Hoogovens (momenteel 

ca. 50% van het tutaal) is meegenomen, volgt dat verspreiding van 

vliegas in het milieu zeer geringe radiologische consequenties heeft. 

Dij een vergelijking van de verwachte met de verkregen resultaten 

voor de diverse deelprojecten mag gesteld worden dat voor het over-

grote deel van de projecten de verwachtingen volledig zijn gehono-

reerd. Voor de studie naar de exhalatiesnelheden van radon uit opper-

vlakken was bij de opzet tevens de bestudering van het afwerken met 

diverse materialen (zoals behang) opgenooen. Bij de studie bleek dat 

afwerken een onevenredig sterke verstoring van de exhalatie ver-

oorzaakte bij de gekozen afmetingen van de proefmuren. Mede daardoor 

is de vraagstelling van de invloed van de afwerking niet beantwoord. 

Eveneens door technische, vooraf niet te voorziene problemen kon geen 

volledige beantwoording van de vraagstelling worden verkregen bij de 

studie naar het hechtingsgedrag van radondochters aan aerosolen. Bij 

de studie over de invloed van de diverse parameters op het jaarlijks 

effectief dosisequivalent was het niet mogelijk om de variaties van 

alle factoren in te brengen. Derhalve was het niet mogelijk een verde-

lingsfunctie met gemiddelde waarde en variatie te simuleren. Voor deze 

studies was een aanpassing van de vraagstelling noodzakelijk. Door het 

later beschikbaar konen van de waarden voor de radondochterconcentra-

ties, was het niet mogelijk in de tumorrisico-studie een schatting te 

geven van het bevolkingsrlsico dat wordt veroorzaakt door de bloot

stelling aan radon en -dochters. In overleg met de stuurgroep werd 

besloten deze analyse in dit eindverslag (zie hoofdstuk V) op te 

neraen. 
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2. Indirecte resultater.. 

Naast de directe resultaten, welke mochten worden verwacht op 

grond van de vraagstelling, zijn er niet te verwaarlozen neven resul-

taten geboekt. Zo is binnen Nederland de mogelijkheid gekomen om met 

de, door het KVI geXr.troduceerde en verder ontwikkelde radonbekers, de 

concentratie van radon en radondochterproducten in woon- en leefmilieu 

te meten. Deze mogelijkheid zal op korte termijn o.a. worden gebruikt 

voor vervolgprojecten in het RENA-programma ' voor kruipruimte-onder-

zoek en door de Wetenschapswinkel in Groningen (Wiese 1985). 

Voorts is bij de Radiologische Dienst TNO apparatuur beschikbaar 

gekomen voor het meten van radon-exhalatie eigenschappen van materia-

len en de bodem. Daarnaast is bij deze dienst het ontwikkelde model 

voor toekomstige berekeningen beschikbaar gekomen. Een eerste vers^e 

van dit voor SAWGRA~programma ontwikkelde model is toegepast bij de 

berekeningen voor een interim-advies van een Gezondheidsraadcoramissie 

over radioactiviteit in bouwmaterialen (Gezondheidsraad 1985). De 

uitgangspunten bij en de resultaten van het interimadvies zijn gepre-

senteerd tijdens het Maastricht Seminar (Heide van der 1985). De 

commissie heeft twee grenswaarden (zie figuur 4) voorgesteld voor de 

activiteitsconcentraties voor elk afzonderlijk bouwmateriaal. "Bouwma-

teriaal waarvan de activiteit zich onder de onderste grenswaarde 

bevindt, kan zonder enig voorbehoud worden toegepast, waarbij in 

rekening is gebracht dat het gebruik van industriSle afvalstoffen in 

de vorm van grondstoffen voor bouwmaterialen op zich een 

maatschappelijk nut tegenwoordigt. Voor materialen waarvan de activi

teitsconcentraties de onderste grens overschrljden, is het verrichten 

van eeu analyse van voor- en nadelen van het toepassen van de desbe-

treffende bouwmaterialen noodzakelijk. Op grond van deze analyse kun

nen voor een of meer bouwmaterialen grenswaarden worden voorgesteld 

die hogor zijn dan de thans aangegeven onderste grenswaarden" (Gezond

heidsraad 1985). 

* ) 
' Nb. in dit RENA-programma, dat een voortzett ng vormt van het 

SAWORA-programma, zullen REguleerbare vormen van de NAtuurlijke strå

ling worden bestudeerd. 
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Fig. L Schena^ische voorstelling van een systeem voor beperking 

van verhoogde radioactiviteit in bouwmaterialen 

(Heide van der 1985). 

De uitgebreide ventilatiemetingen in een woning onder bewoonde 

condities, geven behalve voor het SAWORA-project een unieke verifica-

tie- en aanpassingsmogelijkheid van het reeds eerder, bij het Insti-

tuut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO, ontwikkelde venti-

latie-rekennodel. 

Tijdens de plenaire voortgangsbesprekingen, die ieder kvartaal 

plaats vonden en waaraan zowel de deelnemers als de stuurgroepleden 

deelnamen, heeft uitwisseling van problemen en gedachten tussen de 

verschillende disciplines plaatsgevonden. Door deze onderlinge "kruis-

bestuiving" is de coflrdinatie tussen de verschillende programina-onder-

delen vlot verlopen. 

Voorts is het tijdens de duur van het project mogelijk geweest, de 

voorlcpige dan wel definitieve resultaten op een drietal internatio

nale v/etenschappelijke bijeenkorasten te presenteren. Zo werd aan het 

Seminar in Anacapri (Italie) van 3-5 October 1983 over " Indoor Expo-
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sure to Natural Radiation and Associated Risk Assessment" door 7 bij 

SAWORA betrokken personen deelgenomen en werden 5 bijdragen (Ackers 

1984a, 1984b, Hogeweg 1984, Stoute 1984 en Wolfs 1984) voor de weten

schappelijke discussie geleverd. 

Aan "The 3 International Conference on Indoor Air Quality and 

Climate" te Stockholm van 20-24 augustus 1984 werd door 5 bij SAWORA 

betrokken personen deelgenomen en werden 2 bijdragen (Dijkum, van 1984 

en Put 1984) geleverd. 

Tijdens de duur van het project werd door de stuurgroep besloten 

om de resultaten van de diverse projecten op een wetenschappelijke 

bijeenkomst te presenteren. Na contacten met de Nederlandse Vereniging 

voor Stralingshygiene en de Commissie van de Europese gemeenschappen 

werd besloten deze bijeenkomst een meer internationaal karakter to 

geven en het mede door de IRPA als 12e regionale congres van deze 

associatie te organiseren. Dit seminar over "Exposure to Enhanced 

Natural Radiation and its Regulatory Implications" vond plaats in 

Maastricht van 25-27 maart 1985. Aan dit seminar werd door 175 deelne-

mers uit 21 landen deelgenomen, waarvan 73 uit Nederland. Door de 

diverse SAWORA-deelnemers werd een bijdrage aan de wetenschappelijke 

discussie geleverd. 

Door deze wetenschappelijke activiteiten heeft een duidelijke 

kennisverbreding plaatsgevonden op de diverse gebieden samenhangend 

met het probleem van radonverspreiding en het bevolkingsrisico. 
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V Risico-evaluatie van radon« 

Zoals reeds eerder in hoofdstuk II is aangegeven, staat ieder mens 

bloot aan stråling afkoaistig van de in zijn omgeving aanvezige natuur-

lijke radionucliden. Door verschiilen in leefvijze en omgevingsom-

standigheden kunnen er belangrijke individuele verschillen in de ont-

vangen dosis voorkomen. 

Uit de gegevens over blootstellingen van mensen (bestraalde pa

tienten en atoombom-slachtoffers) en proefdieren blijkt, dat bij rela-

tief hoge doses (van enkele tientallen mGy) late effecten in de vorm 

van tunorvorming kunnen optreden. Uit deze gegevens blijkt tevens dat 

niet iedere blootstelling in een effect resulteert. maar <̂it er sprake 

is van een bepaalde kans velke toeneemt net de dosis. Op grond van 

extrapolaties uit deze gegevens worden risico's berekend van bloot

stellingen aan zeer lage doses, zoals van achtergrondstraling. Daarbij 

wordt algemeen op basis van een lineaire dosis-effect relatie aangeno-

nen dat elke dosisbijdrage van een bepaalde grootte een gelijke kans 

op effect resulteert. Uit gegevens van bevolkingen die aan verhoogde 

achtergrondniveaus worden blootgesteld, kan vorden afgeleid dat de 

risico's weIke op deze wijse worden berekend geen grote onderschattin-

gen geven. Zelfs bij een drievoudig hoger achtergrondniveau zijn bij 

een vergelijking van groepen in de Chinese Volksrepub]iek geen signi

ficant e verschillen net controls groepen geconstateerd in de frequen-

tie van overlijden aan kanker of andere ziekten (Luxin 1980). 

Voor de blootstelling aan radon en radondochters is (uitgaande van 

de lineaire hypothese) in de SAWORA-studie over risicofactoren afge

leid (Hogeweg 1985a). dat een risicofactor voor het ontstaan van long 

tumoren (zowel voor inhalatie als voor uitvendige blootstelling) van 

1.10"-̂  per Sv longdosisequivalent het neeat aannemelijk is. Voor een 

blootstelling door inhalatie van radondochters kont dit. uitgaande 

van een conversiefactor van 1 Sv = 2,26.10 ° Bq.m'^.s {= 10 win ; 

Hogeweg 1985a), overeen net een risicofactor van ca, 5-10"'' per 

Bq.nT^.s (å 1.10~* per wlm). 

Aangezien uit de diverse epidemiologische gegevens niet geconclu-

deerd kan worden, dat er een groot verschil in gevoeligheid tussen 

nannen en vrouwen bestaat, geldt deze waarde van de riscicofactor voor 
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beide seksen. Op grond van de grootte van deze risicofactor in combi-

natie met de gemiddelde blootstellingsniveaus zal a priori duidelijk 

zijn dat, zoals eerder gezegd, individuele risico's nauwlijks van 

belar.g moeten worden geacht, maar dat alleen collectieve risico's van 

interesse zijn. 

Uit de gege\rens van de blootgestelde groepen, zoals uraniummijn-

werkers, atoombom-slachtoffers en bestraalde patienten blijkt, dat 

longtumoren eerst na een latentietijd van minimaal 20 jaar optreden. 

Voorts blijkt uit deze gegevens dat de frequentie-leeftijdsverdeling 

van deze eventueel door stråling gefnduceerde tumoren, vrijwel iden-

tiek is aan die van vergelijkbare controle groepen. In hoeverre de 

invloed van roken in combinatie met de blootstelling aan stråling nog 

een extra versterkend effect (door synergisme) geeft is op grond van 

de huidige gegevens niet te bepalen. Op grond daarvan lijkt net rede-

lijk voorshands aan te nemen, dat de kansen van het krijgen van long

tumoren door blootstelling aan de beide agentia additief zijn. De 

genoemde waarde van de risicofactor van ^ .^0~J per Sv longdosisequiva-

lent geldt voor een gemengde populatie van rokers en niet-rokers. 

De gegevens voor het jaar 1982 van het Centraal Bureau voor Sta-

tistiek (CBS 1984) voor de Nederlandse bevolking met betrekking tot 

het overlijden aan verschillende ziekten geven aan, dat beneden de 

leeftijd van 4.0 jaar slechts een zeer klein aantal personen (0,2 

vrouwen en 0,5 mannen per 10C.OOO) aan kwaadaardige nieuwvormingen van 

trachea, bronchus en long (WH0-ICD ziekteklasse 162; WHO 1976) zijn 

overleden. Uit deze gegevens blijkt voorts dat de kans op het overlij

den aan deze vormen van kanker toeneemt met de leeftijd. Op de leef

tijd van 70-74 jaar bedraagt de kans om aan een longtumor te overlij

den voor mannen ca 875 per 100.000 en voor vrouwen 41 per 100.000 

personen; de gemiddelde kansen over alle leeftijden bedragen 101,4 en 

10,5 per 100.000 personen voor mannen respectievelijk vrouwen. Voor 

andere West-Europese bevolkingen worden gegevens van ongeveer gelijke 

grootte voor het optreden van longtumoren gevonden (IARC 1982). Deze 

hogere kans voor mannen is een gevolg van verschillen in rookgedrag en 

mogelijk van beroepshalve blootstellingen aan andere toxische agentia. 

Op grond van epideraiologische gegevens is voldens Doll (Doll 1976) het 

relatieve risico voor rokers een factor 16 t.o.v, dat voor niet-
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rokers. Volgens een globale schatting (Doll 1981), welke o.a. is 

gebaseerd op gebruik van tabaksproducten, zou 80% van de longtumoren 

een gevolg zijn van roken. 

Uitgaande van een bevolking met een maximale leeftijd voor de 

leden van 80 jaar en waarvan de leden gelijkmatig verdeeld zijn over 

alle jaarklassen, voorts veronderstellende dat (overeenkomstig de 

statistische gegevens) beneden de leeftijd van 40 jaar geen tumoren 

optreden, volgt voor een dergelijke bevolking dat de helft van deze 

bevolking ni. in de leeftijdscategorie van 4-0-80 jaar "at risk" zijn 

voor het krijgen van een longtumor. De gelijkmatige verdeling over de 

verschillende jaarklassen geeft een overschatting t.o.v. de Neder-

landse situatie, aangezien een deel van de Nederlandse populatie al op 

een leeftijd tussen 50 en 80 jaar is overleden. Gezien het globale 

karakter van de schatting, is deze vereenvoudiging echter verantwoord. 

Gemiddeld worden de leden van deze populatie gedurende 60 jaar bloot-

gesteld aan de stråling afkomstig van radon en -dochterproducten. 

Volgens Knulst (Knulst 1977) bedraagt de gemiddelde verblijfsduur in 

een woning 80% , derhalve komt deze blootstelingsduur van 60 jaar 

overeen met een effectieve duur van 48 jaar. 

In de Nederlandse huizen werd, zoals in hoofdstuk IV is vermeld, 

met de bekers een gemiddelde radondochterconce».tratie van 12,3 Bq per 

nr gemeten. Bij een gemiddelde blootstellingsduur van 60 jaar leidt 

dit niveau voor de Nederlander tot een gemiddelde totale blootstelling 

van ca. 1,9.10 ° Bq.m"^.s (= 8,2 wlm). Met de eerder genoe^de risico-

factor volgt uit deze blootstelling een jaarlijks longtuoorri»I«,u, 

gedurende de "at risk" periode (voor de leeftijd van 40 tot 80 jaar), 

van gemiddeld 2,1 per 100.000 personen. Voorts kan geschat worden, dat 

het leeftijdsafhankelijke risico verloopt op een wijze zoals in de 

tabel 6 is aangegeven. 

Zoals in hoofdstuk IV is vermeld, volgt uit het onderzoek van het 

RIVM in woningen dat het gemiddelde gamma-dosistempo een waarde van 

0,67 pC.kg"1.s"1 (= 9,4 uR.h"1) heeft en dat 70% daarvan een gevolg 

is van de aanwezige radioactivitelt in de bouwmaterialen* Deze bloot

stelling aan gammastråling van bouwmaterialen leidt voor de Nederlan

der, bij een verblijftijd van 80% in de woning en een conversiefactor 

van 0,7 voor de omzetting van exposie naar geabsorbeerde dosis, tot 
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Tabel 6 

Het berekende leeftijdsafhankelijke risico om te overlijden 
aan een longtumor, door een blootstelling aan radon, in vergelijking 

met longtumor-sterftegegevens van het C8S (CBS 1984). 

Leeftijdsgroep 
(jaar) 

jonger dan 4.0 
40-50 
50-60 
60-70 

ouder dan 70 

longtuaorrisico 
(per 100.000 

berekend 
0 
3,1 
8,9 
14,4 
20,6 

personen) 
CBS 
0,4 
18,2 
78,0 
235,0 
435,8 

een gemiddeld jaarlijks longdosisequivalent van ca. 0,32 mSv. Dit 

resulteert bij de eerder gesteide gemiddelde blootstellingsduur van 60 

jaar en een risicofactor van 1.10"^ per Sv in een gemiddeld jaarlijks 

longtumorrisico van 4,9 per 10' personen. Dit is zeer klein t.o.v. het 

eerder berekende longtuaorrisico door inhalatie van radon en radon-

dochters. 

Uit de gegevens van het CBS volgt een incidentie van 56,8 longtu-

moren per 100.000 personen; dit beteken * dat op grond van berekenin-

gen ca 4% van deze tumoren geassocieerd zou kunnen zijn net de bij-

drage van radon en radondochters uit bouvmaterialen. Dit percentage 

kont redelijk overeen met berekeningen voor andere bevolkingsgroepen, 

waarvoor wordt geschat dat ca. 5Z van het totale aantal longtumoren 

afkomstig is van deze stralingsbijdrage. 

In verband met de sterke inhomogeniteit van de dosisverdeling van 

de alfastraling, is voor de schatting van het orgaan specifieke tuaor-

risico van de longen als gevolg van de blootstelling aan radondochters 

gebruik gemaakt van orgaan specifieke parameters* Voor het totale 

risico van uitwendige blootstelling aan gammastråling moet ook de kana 

op inductie van tumoren in andere organen worden beschouvd, waarbij 

met een homogene dosisverdeling moet worden gerekend. 

Als gevolg van deze uitwendige blootstelling aan gammastråling 

afkomstig van bouvmaterialen binnenshuis ontvangen de andere organen 

in het lichaam (evenals de longen) een jaarlijks dosisequivalent van 

ca. 0,32 mSv. Ultgaande van de door de ICRP (ICRP 1977) aanbevolen 

37 



risicofactor voor het gehele lichaam van 0,01 per Sv, volgt een jaar-

lijks tumorrisico uit deze blootstellingscomponent van ca. 0,5 per 

100.000 personen. 

Dit betekent dat het longtumorrisico tengevolge van de radon-

alfastraling een factor van ca. 4 groter is dan het risico van de 

uitwendige bestråling van het hele lichaam door de geassocieerde 

gammadosis. 

Het berekende totale tumorrisico van 2,6 per 100.000 personen (ni 

2,1 als gevolg van radon en 0,5 van de uitwendige gammastråling) is 

ogenschijnlijk hoger dan zou vorden berekend volgens de door de Ge-

zondheidsraad (Gezondheidsraad 1985) gehanteerde methode. Dit vindt 

zijn oorzaak in verschillen van de gebruikte risicoperioden. Bij de 

methode zoals door de Gezondheidsraad is gehanteerd, dient de gehele 

levensduur (van ca. 80 jaar) als risicoperiode te worden beschouwd. In 

dit rapport is een risicoperiode van 40 jaar gebruikt, in overeenstem-

ming met de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek. Rekening 

houdend met deze verschillen in de risicoperioden, volgt voor beide 

methoden dat de per totale levensduur van een cohorte berekende tumor

risico 's gelijk zijn. 

Bij de aetingen in de proefkamer werd gevonden dat, bij gebruik 

van gipsblokken voor de vanden met een activiteit van ca. 480 Bq per 

kg; een verhouding voor wand-oppervlak tot kamervolume van 0,75 m 

en een ventilatievoud van 1 maal per uur, de radonconcentratie in de 

kaner toeneemt met ca. 7 Bq per nr. Een dergelijk "actief" materiaal 

zou in woonomstandigneden een relatieve verhoging met een factor van 

ca. 0,25 (namelijk de verhoging van 7 Bq per nr gedeeld door het 

landelijk gemiddelde van 29 Bq per nr) van het eerder genoemde, geas

socieerde risico-percentage van U% geven. Voor materialen met gerin-

gere hoeveelheden radium wordt het extra risico evenredig kleiner. 

Uit constructieve overwegingen kunnen bij de bouv van een woning 

niet alleen gipsmaterialen worden gebruikt, maar zullen vele andere 

materialen noeten worden toegepast. De radon en radondochterconcentra-

tie zal als gevolg daarvan niet alleen bepaald worden door het "actie-

ve" materiaal, saar door de totale activiteit van alle gebruikte mate

rialen in corabinatie met de exhalerende eigenschappen daarvan. Dit 
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blijkt ondermeer uit de metingen in de groep van twintig voningen te 

3ernisse (Hogeweg 1985b). Bovendien vordt, zoals reeds eerder is 

gezegd, de radonconcentratie in een uoning in sterke mate bepaald door 

de ventilatiestromen in combinatie met de concentratie in de kruip-

ruimte. Door deze veelheid van factoren zijn er, zoals uit de corre-

latie-analyse van het KVI (Put 1985c) aan de meetbekergegevens volgt, 

geen significante verschillen tussen de groep van woningen waarin gips 

is verwerkt en de overige woningen. 

Op grond van deze resultaten van de bekermetingen en van de metin

gen in Bernisse lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat het extra 

tumorrisico voor de Nederlandse bevolking door het gebruik van "ac-

tieve" gips in bouwmaterialen zeer gering is. 
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VI Conelusies en aanbevelingen. 

De aanwezigheid van de natuurlijke achtergrondstraling zorgt er 

voor dat iedere Nederlander aan een dosis van deze stråling wordt 

blootgesteld, zowel buiten als binnenshuis. Gezien de lage radioacti-

viteit van de bodem is, zoals werd bevestigd, deze gemiddelde dosis 

voor Nederland laag in vergelijking met die welke wordt ontvangen in 

omringende landen. Individuel© variaties ten opzichte van deze gemid

delde dosis kunnen zich voordoen als gevolg van verschillende omstan-

digheden. 

Uit de resultaten van het programma blijkt dat als een van de 

belangrijkste factoren daarbij, de invloed van de kruipruimte op de 

radonconcentratie in de woning moet worden beschouwd. Bij de opzet van 

het programma was een dergelijke invloed niet voorzien en zijn derhal-

ve slechts in beperkte mate gegevens van deze invloed voor het Ileder-

landse woningbestand verzameld. Uitgebreider studie van deze invloed 

op de radonconcentratie, binnen het kader van het RENA-onderzoek, 

lijkt gewenst. 

In de proefkamer zijn zowel de momentane radonconcentraties (met 

de Rathodo-apparatuur van het ECN) als de geintegreerde radonconcen

tratie (met de meetbekers van het KVI) gemeten. Tussen de resultaten, 

welke met deze beide methodes zijn verkregen, zijn relatief grote en 

niet te verklaren verschillen geconstateerd. Bij een beperkte verge

lijking van beide methodes met de NRPB-standaard zijn slechts relatief 

geringe verschillen geconstateerd. Gezien de consequenties voor de 

risico-schatting zou het aanbeveling verdienen beide systemen aan een 

uitgebreider vergelijkend ondersoek te onderwerpen. 

Toepassing van bouwmaterialen met een verhoogde radiumconcentratie 

als gevolg van bijmenging met industrifile restproducten zal eveneens 

een toename van de gemiddelde radonconcentratie, dan wel van de sprei-

ding daarvan, tot gevolg hebben. Met behulp van het parametermodel kan 

een schatting van de toename van de effectief equivalente dosis door 

een dergelijke toepassing in bouwmaterialen worden gageven. Berekenin-

gen over de grootte van deze dosistoenaoe zijn van grote interesse 

voor een beoordeling van de gevolgen. Dit temeer daar uit de analyse 

van de effecten van lozing dan wel permanente opslag in het milieu 

40 



volgt dat deze vijze van behandelen geen of nauwelijks een verhoging 

van het gemiddelde dosisequivalent tot gevolg zullen hebben. Voor een 

onderbouvde beslissing over de mate waarin bijmenging van restproduc-

ten mogelijk is, zullen deze dosisgegevens beschikbaar moeten konen. 

Daarna zal op basis hiervan en van het ALARA-principe een afweging een 

afweging van de toelaatbaarheid kunnen plaats vinden. 

ilaast een blootstelling aan stråling wordt de mens in zijn woonmi-

lieu nog aan diverse andere toxische agentia blootgesteld {zoals bijv. 

formaldehyde en lerivaten van sigarettenrook). Op grond van de litera-

tuurstudie was re., niet mogelijk uitspraken te doen over een nos-elijke 

synergistische of versterkende werking van een dergelijke gecon'oineer-

de blootstelling. Teneinde een correcte schatting van de verschillende 

bijdragen der afzonderlijke agentia te kunnen maken lijkt nader onder-

zoek naar deze synergistische werking gewenst. 

Met de bekerdetectoren werd alleen de concentratie van radon en 

radondochters gemeten. De concentraties van thoron en -dochterproduc-

ten zijn buiten beschouwing gebleven. Gezier. de veel lagere exhalatie 

uit naterialen en de geringere doordringing3kans uit de kruipruinte 

(op grond van de korte halfwaarde-tijd) van thoronproducten naar 

woonruimten, was een dergelijke beperking verantwoord. Voor het. op-

stellen van een volledig beeld van de diverse stralingscomponenten is 

een uitbreiding net een studie in deze richting wellicht aan te 

bevelen. 

Voor de schatting van de verhoging van het jaarlijks dosistenpo 

als gevolg van de lozing van gips in zeewater is gebleken dat de 

kennis over de opname van de diverse radionucliden bijzonder schaars 

is. Voor een nauwkeuriger evaluatie is een studie over deze transport-

mechanismen noodzakelijk. 

De algemene doelstelling van het SAWORA-programma luidde: "een 

stralingshygignische beoordeling van de positieve of negatieve stra-

lingsbijdragen ten gevolge van bouwmaterialen waaronder vliegaspro-

ducten mogelijk te maken". Daarnaast werd de verwachting uitgesproken 

dat de resultaten een basis voor het advies van de Gezondheidsraad 

konden vorraen. Voorts werd in algemene zin verwacht dat vanuit het 

SAWORA-programma representatieve gegevens voor de Nederlandse situatie 

ter beschikking zouden konen. 
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Ten aan zien van de algemene doelstelling kan worden gesteid dat 

voor de op de oarkt aanvezige reststoffen die als grondstof vorden 

gebruikt, een raming werd opgesteld voor de positieve of negatieve 

stralingsbijdrage (zie pagina 24). Ook aan de verwachting ten aanzien 

van de onderbouwing van het Interinadvies van de Gezondheidsraad werd 

voldaan (zie pagina 31)« De representatieve gegevens voor de Neder-

landse situatie op het gebied van natuurlijk achtergrondstraling zijn 

nagenoeg volledig beschikbaar gekomen (zie pagina1s 22 tot en met 30). 

Daar bovendien de kennis- en onderzoekmogelijkheden zijn verdiept, mag 

het resultaat van het programma als succesvol worden beschouwd. 

Een vervolg progranraa ten aanzien van de Reguleerbare vormen van 

Natuurlijke Achtergrondstraling (RENA) is inmiddels gereedgekomen 

(Projectbeheerbureau Energie Onderzoek 1986) en zal in maart 1986 

gepubliceerd worden. Het REMA-prograrama is geformuleerd op basis van 

de overweging dat het reeds eerder gefintameerde onderzoek moet worden 

gecontinueerd en veroreed tot het gehele gebied van de reguleerbare 

vornten van as natuurlijke achtergrondstraling. In het RENA-programma 

ligt het zwaartepunt bij de beleidsaspecten van milieuhygiénische, 

econoaische en bestuurlijke aard. Het RENA-programma kent de volgende 

vi er hoofdlijnen: 

- aigcmeen ondersteunend onderzoek; 

- industriSle activiteiten; 

- bouwen en wonen; 

- economische en bestuurlijke problematiek. 

De resultaten zullen er toe bljdragen dat onderbouwing geleverd zal 

worden voor het opstellen van eventuele dosisdeellimieten en vergelij-

kingen van baten en lasten zullen worden uitgevoerd. 

Rijswijk, juni 1986. 
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te Bilthoven en b) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te 

Petten. 

15) Local variations of outdoor radon concentrations in the 

Netherlands and physical properties of sand with enhanced natural 

radioactivity. 

R.J. de Meijer a \ L.W. Put a \ R. Bergman a*, G. Landeveer a^, 

H.J. Riezebos a^, A. Veldhuizen a^f R.D. Schuiling
 b^ en 

M.J. Scholten •'. a) Kernfysisch Versneller Instituut der Rijksuniver-

siteit te Groningen en b) Rijksuniversiteit te Utrecht. 

16) Radioactivity and radon exhalation rates of building materials in 

the itetheriands. 

J.G. Ackers a't J.F. den Boer ^'f P. de Jong c' and R.A. Wolschrijn d'. 

a) Radioiogische Dienst TNO te Arnhem, b) Instituut TNO voor Bouvmate-

rialen en Bouwconstructies te Rijswijk, c) Hoofdgroep Maatschappelijke 

Technoiogie te Delft en d) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland 

te Petten. 

17) A comparison of calculated indoor radiation exposure with the 

results of measurements. 

J.G.Ackers. Radioiogische Dienst TNO te Arnhem. 

18) Outdoor natural background radiation in the Netherlands. 

R. van Dongen a' and J.R.D. Stoute b^. a) Rijksinstituut voor Volks

gezonheid en Milieuhygiine te Bilthoven en b) Stichting Energieonder

zoek Centrum Nederland te Petten. 

19) Measurements of time averaged radon-daughter concentrations with 

passive dosemeters. 

L.W. Put and R.J. de Meijer. Kernfysisch Versneller Instituut der 

Rijksuniversiteit te Groningen. 

20) Survey of Dutch radon concentrations in Dutch dwellings. 

L.W. Put a*f R.J. de Meijer a* and B. Hogeweg b^. a) Kernfysisch 

Versneller Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen en b) Radiobio-

logisch Instituut TNO te Rijswijk 
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21) •lactiation ioses to the population in the Netherlands, due to 

external sources. 

H.W. Julius a ; and ft. van Dongen '. a) Radiologische Dienst TNO te 

ArrJiea an b) Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieuhygifine te 

zilthovsn. 

De nuaaers H ) t/m 21) zijn gepubliceerd in: Proc. of Exposure to 

enhanced Natural Radiation and its Regulatory Implications, Maastricht, 

March 25-27 1935. publ. in: Sc. Tot. Environm. £5 1985. 

22) rtadioecologie en stralingsbeiasting door Nederlands afvalgips in 

het buitenailieu. 

H.W. f'.Sster en A.W. van Weers. Rapportnr. 248305001, Rijks Instituut 

voor /alks^ezondheid en Milieuhygifine, Bilthoven en de Stichting Ener-

rjieonderzoeic Centrum Hederland , Petten, Juni 1985« 

23) Jor.centratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoorten. 

J.G. ,.3.<ers. .tapportnr RD-E/3505-24.6, Radiologische Dienst-TNO, Arnhem 

Mei 1?35. 

2u) jsaeten oxhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed 

bouwnateriaai in grond. 

J.G. .̂ cKers. .iapportnr. RB-E/8505-247, Radiologische Dienst-TIIO Arnhera 

Me i 1 /35. 

25) Matineen van parameters ter bepaling van de radonbelasting in het 

kader van het nationaal onderzoekprogranma 5AW0RA. 

G.C.H. Groen, T.J.H. Groot, R.G. Nyqvist, A.S. Keverling Buisman en 

J.R.D. Stoute. Rapportnr ECN-85/131, Stichting Energieonderzoek Cen

trun l.'ederland, Petten, September 1985. 

26) otraiingsbelasting van de bevolking en strålingsniveaus in het 

binnenmilisu in Nederland t.g.v. natuurlijke gammabronnen. 

H.a. Julius en R. van Dongen. Rapportnr. RD-E/8 504.-240 Radiologische 

jienst-TIIO, Arnhem en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygi«ne, 3ilthoven, April 1985. 

27) z.en analyse van de risicofactoren voor blootstelling van de long 

a3n la^e stralir.^sdoses. 

3. iiogeweg. -.apportnr. 3375, Radiobiologisch Instituut-TMO, Rijswijk, 

Deceraoer 1935. 

53 



28) Activiteitsaetingen in een groep van twintig voningen in de ge-

aeente Bernisse en in een proefkamer. 

B. Hogeveg. Sapportnr. 3376, Radiobiologisch Instituut-INO, Rijsvijk, 

Decemoer 1?85. 

29) De natuarlijke radioactiviteit van de Nederlandse gronden, 

RapportnuMer 248307001. 

H.Vf. Kflster, ?..M.J. Penders, J. H. de Winkel, Rijksinstituut voor de 

Voiksgezonrihaid en Milieuhygiine, Bilthoven, A. Keen, Instituut TNO 

voor ;.;iskunae, Informatieververking en Statistiek, Wageningen en D.W. 

Banninx Sticating ITAL, Wageningen. 

30) Radonconce.ntraties in Nederland. 

L.W. Pat, A. Veldhuizen en R.J. de Meijer. Rapport KVI-523, Kern-

fyslsch Versneller Instituut der Rijksuniversiteit, Groningen, October 

1985. 

31) Voorstei voor net meerjarenonderzoekprogramma reguleerbare vormen 

van natuuriijKe achtergrondstraling (RENA), 1986-1988. 

Stichtin^ Projectbeheerbureau Energie Onderzoek, Utrecht, maart 1986. 

32) 3traiin?scelasting uit natuurlijke bron in Nederland; een parame

ters tud ie. 

J.G. nckers. Rapportnr. RD-E/8508-250, Radiologische Dienst-TNO, 

Arnhea, 19d6. 

33) Ventilatieaetingen in een woning in verband met de radonproblema-

tiek. 

W.?. de Gids en J.C. Phaff. Rapport R86/041, Instituut voor Milieu-

hygilne en Gezondheidstechniek-TNO, Delft, 1986. 

34) Eindrapportage en evaluatie van het SAWORA-onderzoekprogracaa naar 

het achtergrondniveau van de natuurlijke stråling in Nederland. 

B. Hogeveg. .%apportnr. 3477, Radiobiologisch Instituut-7N0, Rijsvijk, 

juni 1936. 

De rapporten zijn tegen vergoeding van de reproductiekosten bij de 

diverse onderzoekinstituten verkrijgbaar en zullen vorden opgenomen in 

een publikatie-raeks van het Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Voorlichting en 

Externe detrekkingen. De publikaties 9), 11). 22), 23), 24), 26), 27), 
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28), 29), 30) en 32) zijn reeds in deze reeks verschenen en aijn tegen 

vergoeding verkrijgbaar via deze Centrale Directie Voorlichting en 

ixterne cetrekkingen, Van Alkemadelaan 85, 2597 AC *s-Gravenhage. 
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Bijlage Zi 

Li 1st van deelneaers aan het SAWDRA-progra—a. 

De r.avoldende personen hebben voor de verschillende participerende 

ainisteries en instituten aan plenaire vergaderingen deelgenoaen: 

Drs. J.C.Ackers 

Dr. J.3.Th. Aten 

Ir . J".?. den 3oer 

Dr. 3.5.M. 3osnjakovic 

Drs. ?.H. van Dijkun (vooriitter) 

Drs. li. van Dongen 

Dr. M.J- Frissel 

Ing. ~'.r. de Gids 

Dr. Ir . J. Hogetreg (secretaris) 

Ir. ?. i e Jong 

Drs. ::..V. wrulius 

j r . Ir . .-;.Ti. Koster 

."!evr. i r 3 . £ .£ . Lap 

Ir. Z. van der Lugt 

i r . „..<. ..asseus 

Dr. .-i.J. de Meijer 

Dr. Z..V. ?ut 

Drs.CF. van der Schaaf 

IT. ?. Stibbe 

Ir. J.R.D. Stoute 

Drs. D. Vos 

Dr. A.'i. van Weers 

Ir . Vi.M.A.J. rfillart 

RD-TNO 

MBL-TOO 

I38C-TMO 

VROM/DGMH 

PEO 

RIVM 

RIVM 

MT-TRO 

R B I - T 3 0 

JfT-TSO 

RD-T7J0 

RIVM 

EZ/DGE 

KEMA 

Bouvcentrua 

KVI-RUG 

KVI-RUG 

VROH/DGMH 

Vliegasunie 

ECS 

VROH/DGMH 

EGN 

VROM/DGVH 

D 
2) 

3) 
A) 

5) 
6) 
6) 
7) 

8) 

7) 

1) 

6) 
9) 

10) 

11) 

12) 

12) 

4) 

13) 

u) 
O 

U) 
15) 

Vertegenvoordigers van uitværende instellingen. 

De ailcortingen zijn van: 

1) Radiologisene Dienst TNO te Arnhea; 

2) Medisch Biologisch Laboratorium TNO te Rijswljk; 

3) Instituut T:.r0 voor Bouwaaterialen en Bouvconstrueties te Rijswijk; 
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4/ Ministerie voor Volicshuis ves ting, Ruiatelijke Ordening en 

Uilieubeheer, Dir. Gen* voor de Milieuhygiine te Leidschendaa; 

5) Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek te Utrecht; 

6) Rijksinstituut voor Volksgexondheid en Milieuhygiine te Bilthoven; 

7) Koofdgroep l'.aatschappelijke Technoiogie THO te Delft; 

3) Radiobiologisch Instituut TNO te Aijswijk; 

9) Ministerie van Econoaische Zaken. Dir. Gen. voor Energie te 

*s-Gravenhage; 

10) Stichting rZeuring Electrische Materialen te Arnhea; 

11) 3ouvcentru3 / Techno te Rotterdaa; 

12) Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit te 

Groningen; 

13) Vliegasunie B.V te 's-Kertogenbosch; 

14) 3tichtir.g energieonderzoek Centrus lieder land te Petten; 

15) Ministerie voor Volkshuisvestiag, Ruiatlijke Ordening en 

Milieubeheer, Dir. Gen. voor de '/olkshuisvesting te Zoeteraeer. 
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in deze recks zijn KM dusvorre vorschenen: 

1. Irwentarisafe radiofrequenle strålingsniveaus in Nederland n7.00 
ISBN 90 346 04411 

2. UHraviotette straing op de mensefjke huid '20,00 
ISBN 90 346 0442 X 

3- VerbrarKlmgsovensvooriaag-enrrMkiel-raotosctiefafval 111.50 
ISBN 90 346 0503 5 

4. Natuurtjke achtoyiondsealing in Nederland M3.00 
ISBN 90 346 0506 X 
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ISBN 90 346 0574 4 
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7. Inventansafe van rontgentoestelen in Nedertandse 
ziekenhuizen f 7.50 
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8. Concemraie van radnnucMen in oouwmaterialen 
en grondsoorten f 7.50 
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9. Gemeten exhatafesnetteden van radon urt oppeMakfcen 
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10. StraKngsbetasting van de bevoBring en stralingsnivcau5 
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ISBN 90 346 0731 3 

11. Radkjecoiogie van en seaBiigsuelasling door Nederlands 
afvalgips in bet burtenmrlie«' f 23.00 
ISBN 90 346 07321 

12. Overzicht en monslemame van bouwstoflen die bestemd ziin 
voor de bouw van woningen in Nederland / 20.00 
ISBN 90 346 0733 X 

13. De natuuriijke radioactiviteit van Nedertandse gronden / SJ50 
ISBN 90 346 0790 9 

1«. Radonconcentraties in Nederland f 17,50 
ISBN 90 346 0791 7 

15. Ffoicotactoren voor blootstefcog van de long aan stråling M7.50 
ISBN 90 346 0792 5 

16. Acaviteitsmetingen in twintig woningen en in een proefkamer f 9.00 
ISBN 90 346 0793 3 

17. UV-toesteflen voor bruming; een straKngshygienische / 20,00 
inventarisafe bij lien rnsteftngen 
ISBN 90 346 0758 5 

18. mdrvidueel gebruik van UV-toesteHen en eventuete f 12.50 
ongewenste gevokjen m Nederland 
ISBN 90 346 0759 3 

19. StraMngsbelasting urt natuurtijke bron in Nederland; f 15,00 
een parameterstudie 
ISBN 90 346 07941 

20. Metmgen van parameters ter bepaling van de radonbelasting f 16,50 
in het kader van het natkxiaal onderzoekprogramma SAWORA 
ISBN 90 346 08611 

21. Radioactiviteit van viiegas in het milieu en de daaruit f 19,00 
voortvtoeiende stralingsbelasting 
ISBN 90 346 0862 X 

22. VentHatie- en infiltratiemetingen in een woning in verband f 15,00 
met de radonproblematiek 
ISBN 90 346 0863 8 
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