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SUMHARY 

The phosphate fertiliser industries near Rotterdam dispose the wasve 

product phosphogypsum as a slurry into the river Rhine. Phosphogypsuin 

contains elevated levels of several radionuclides of the U-238 series. 

Consequently radionuclides such as Th-230, Ra-226, Pb-210 and Po-210 are 

emitted into the Rhine in quantities of some TBq per year. Estimates of the 

increase of the radiation exposure due to these emissions are calculated 

for some critical groups. As there are no specific data of activity 

concentrations in fishproducts nor in soils of polders filled with harbour 

sludge, these were estimated from data of the activity concentrations in 

respectively the water and the bottoa» sediment in the area. A dose of 0,1 

mSv.a is estimated for those anglers and fishermen who, fishing in this 

environment and the nearby coast, consume very frequently a part of their 

ovn catch. Locally elevated levels of Ra-226 are likely to occu" L.ï harbour 

sludge soils, which may cause increased levels of Rn-222 in indsor di. c-f 

houses built on these soils. Consequently, the radiation exposure to 

inhabitants may increase with more than 1 mSv.a Radiation exposure 

estimates for the consumption of drinking water from private wells and from 

locally produced milk and beef are in the order of 0,1 mSv.a The 

radiation exposure estimates are likely to exceed the allowable levels 

employed by the Dutch Ministry of Housing, Physical Planning and 

Environment. In order to obtain information on the validity of the 

estimates further research in the area is required. 
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SAMENVATTING 

Door de fosfaatertsverwerkende kunstmestindustrie nabij Rotterdam wordt he t 

afvalprodukt fosfogips als slurrie geloosd. Hierdoor komen jaarl i jks o.a. 

Th-228, Ra-226. Pb-210 en Po-210 in hoeveelheden van enige TBq ïn de Nieuwe 

Waterweg. De consumptie van visserijprodukten en het bewonen van gronden 

opgehoogd met havenspecie uit het Nieuwe Waterweggebied, zijn 

waarschijnlijk de belangrijkste paden waarlangs een verhoging van de 

stralingsbel&sting door deze lozingen kan optreden. Daar er geen netingen 

voorhanden z i jn van de activiteitsconcentraties in visserijprodukten noch 

in havenspeciegronden, zijn deze concentraties respectievelijk geschat uit 

de netingen van de • activiteitsconcentraties in het water en in die het 

bodemsediment in het betreffende gebied. De op grond hiervan geschatte 

stralingsbelastingen liggen voor sport- en beroepsvissers, die zeer 

frequent- van de eigen varest eten uit , deze omgeving en de nabije 

kuststrook, in de orde van 0,1 mSv.a . Bij bewoning op havenspeciegronden 

zouden plaatse! ijk verhoogde Ra-226 concentraties kunnen leiden cot 

verhoging i van de radonconcentratie binnenshuis. Onder dergelijke 

omstandigheden zijn door inhalatie van radon verhogingen van de 

stralingsbelasting net meer dan 1 mSv.a' mogelijk. De geschatte 

stralingsbelasting door consumptie van zelf opgepompt drinkwater en van 

lokaal geproduceerde melk en rundvlees i s in de orde van 0,1 mSv.a . De 
'} 

berekende, schatcingswaarden liggen boven het door VROH toegestane maximale 

stralingsbelastingsniveau. Aanbevolen wordt dat de real iteitsvaarde van de 

stralingsbelastingsschattingen geverifieerd wordt door middel van gericht 

veldonderzoek. 
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1 INLEIDING 

Door de fosfaatertsverwerkende kunstmestindustrie nabij Rotterdam wordt het 

afvalprodukt fosfogips als slurrie geloosd. Hierdoor komen jaarlijks o.a. 

Th-228, Ra-226, Pb-210 en Po-210 in hoeveelheden van enige TBq in de Nieuwe 

Waterweg (GzR-37, He-90, «Cö-85). De verspreiding van deze radionucliden na 

lozing door genoemde industrie vormt het onderwerp van de NlOZ-scudie 

"Onderroek naar processen die de regionale distributie van Po-210, Pb-210, 

Ra-226, Pa-231, en Th-tsotopen ia estuaria bepalen" (Be-91). In deze studie 

is de verspreiding bestudeerd in de volgende a-biotische 

milieucotnpartimenten: de waterfase, waarin onderscheiden de opgeloste 

fractie en het zwevend slib; het bodemsediment zowel in de Nieuwe Waterweg 

als in de daaraan gelegen havenbekkens. In het hiernavolgende zullen de 

resultaten hiervan aangewend worden on een schatting te maken van de 

individuele stralingsbelasting binnen bepaalde kritieke graepen. Hierbij 

moesten tevens aannames gemaakt worden betreffende de transfer r.>ai 

verschillende biota en betreffende het gedrag en de leefomgeving van de 

veronderstelde kritieke groepen. De eldus berekende stralingsbelasting is 

onderhevig aan verschillende onzekerheden en dient met het nodige 

voorbehoud geïnterpreteerd te worden. Voor 2over de benodigde aannames niet 

in het onderhavige rapport onderbouwd of nader besproken worden, zijn zij 

ontleend aan het rapport "Dosisberekeningen" (Kö-89). 

Bij de dosisberekeningen wordt uitgegaan van de totaal aanwezige hoeveel

heid radionucliden; het onderscheid tussen de van nature aanwezige en de 

tengevolge van de fosfogipslozingen aanwezige radionucliden is niet 

gemaakt. Op dit aspect wordt bij de conclusies nader ingegaan. 

Voor een schatting van de collectieve stralingsbelascing van bepaalde 

groepen of via bepaalde belastingspaden, dienen nog neer aannames gedaan te 

worden. Gezien de hieruit resulterende nog grotere onzekerheden wordt op 

dit mor.ent afgezien van collectieve dosisschattingen. 
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2 BELASTINGSPADEN 

Ten gevolge van de fosfogipslo2ingen zijn in verschillende watergebieden de 

concentraties van verschillende natuurlijke radionucliden in het water en 

zwevend slib verhoogd, evenals in het bodemsediment in verschillende havens 

en lokatles in het Nieuwe Waterweg gebied. De hieruit voortkomende stra-

lingsbelastingspaden, welke in dit rapport worden beschouwd, zijn : 

- consumptie van visserijproducten 

- blootstelling aan verontreinigd havenslib (baggerspecie) in opgespoten 

polders of aan produkten uit deze polders. 

Er zijn andere belastingspaden denkbaar waarbij in de regel vele onbekende 

factoren een rol spelen. In dit stadium wordt hieraan geen verdere aandacht 

gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende belastingspaden niet beschouwd : 

- zwemmen en verblijf aan oevers of strand,= 

- uitwendige bestraling en inhalatie, van bodemstof en sea-spray, bij 

verblijf op droogvallende buitendijkse gronden of op het strand, 

- industrieel en/of grof-huishoudelijk gebruik van besmet oppervlaktewater, 

- stort van verontreinigd opgebaggerd havenslib in speciaal aangelegde 

opslagbekkens, zoals de Slufter en de Papegaaienbek. 

3 STRALINGSBELASTING DOOR CONSUMPTIE VAN VISSERIJPRODUCTEN 

3.1. Inleiding 

Voor de schatting van de stralingsbelasting door consumptie van 

visserijprodukten worden kritieke groepen beschouwd worden. Dit zijn de 

groepen die regelmatig visproducten eten uit de watergebieden met de meest 

verhoogde activiteitsconcentraties. Hierbij valt allereerst te denken aan 

sportvissers en kleinschalige beroepsvissers, die stelselmatig eenzelfde 

gebied bevissen en die regelmatig eigen gevangen vis(produkten} consumeren. 

Er is geen directe informatie over het aantal personen dat deze gebieden 

bevist. Vel zijn er schattingen van het totale aantal zee- en zoetwater

sportvissers, namelijk respectievelijk 400.000 en 991.000. Van deze groepen 

zijn gegevens beschikbaar over de individuele spreiding van de frequentie 

waarmee zelfgevangen vis geconsumeerd wordt (Po-89). Deze gegevens zijn in 



- 5 -

zekere mate gespecificeerd naar vissoort. Er rijn echter geen gegevens over 

de geconsumeerde hoeveelheden vis. 

Van beroepsvissers is er geen directe informatie over visplaats en 

consumptie van eigen vangst. Deze informatie bestaat evenmin voor andere 

kritieke groepen zoals personen werkzaam in visverwerkende industrie, 

vishandelaren en hun familieleden. 

Binnen de hierna vermelde kritieke groepen is de stralingsbelasting geschat 

voor de grootste consumenten van zelfgevangen vis(produkten), namelijk de 

top 1% qua consumptie-frequentie binnen de beschouwde groep. Bij de 

schatting van de gegevens hiervoor werd gebruik gemaakt van recente 

verwante onderzoeksgegevens hierover (Po-89). 

3.2. Sportvisserij , strand-garnaalvisserii en consumptie van de vangst 

In het algemeen kan gesteld «orden, dat overal «aar in Nederland open water 

is er ook sportvissers zijn. In de Nieuwe Waterweg en havens wordt gevist 

op paling, welke merendeels opgegeten wordt. Daarenboven wordt er in het 

winterseizoen, net het kouder worden van het water, ook kabeljauw (vooral 

gul) gevangen. 

Bij Hoek van Holland en verder noordwaarts gaande langs de kust, wordt 

vanaf het strand gevist op schar en schol en met sportboten (ongeveer 15 km 

uit de kust) ap makreel, wijting, kabeljauw, eveneens op schar en schol. 

Afhankelijk van zijn aard gebruikt de sportvisser zijn vangst als een 

welkom substanstieel deel van zijn oaaltijd(en), of werpt hij de vissen na 

vangst weer terug in het water. Een vraag hierbij is, of er heden ten dage 

ïn Nederland personen zijn, die op deze manier dagelijks aan een maaltje 

komen zoals in vroeger tijden of zoals in verschillende andere landen. 

Verder wordt op semiprofessionele schaal vanaf het strand op garnaal 

gevist, waarbij een net door één of meer personen door het water 

voortgetrokken wordt. De zo verkregen vangsten worden grotendeels verkocht. 

Daarnaast zullen er ook personen zijn, die bij strandbezoek als tijd

verdrijf wat op garnalen vissen en deze daarna zelf consumeren.Over de 

individuele consumptie uit dit soort vangsten zijn geen officiële cijfers 

bekend (Po-89, WVC-88). 

Recent is er onder de sportvissers door middel van een enquête uitgebreid 

onderzoek gedaan naar o.a. aantal keren per jaar dat gevist wordt, dat 
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gevangen v i s z e l f geconsumeerd wordt, de p l e k van waaruit zee-

s p o r t v i s s e r s v i s sen (vanaf het strand/kust , vanui t een sportv i sboot je of 

een verhuurschip) (Po-89). 

U i t d i t onderzoek kont naar voren : 

- dat ongeveer 1% van de zeesportv issers 4 of neer keren per week 

zel fgevangen v i s e e t (paling wordt afzonderl i jk beschouwd), 

- dat de zeespor tv i s sers die het meest frequent v i s s e n , g e l i j k verdeeld 

z i j n over de verschi l lende bovengenoemde plekken van waaruit gev i s t 

wordt. 

- dat ongeveer 1% van de garnaalsportvissers 1 keer per week garnalen e e t , 

- dat ongeveer 1% van de pal ingsportvissers 1 keer per week pal ing e e t . 

Onbekend z i j n de hoeveelheden die per keer geconsumeerd worden. Voor de 

berekening van de stral ingsdoses worden van bovengenoemde visprodukten de 

geconsumeerde p o r t i e s u i t eigen-vanst op 200 gram ( n e t t o ) per keer , d.w.z. 

. -L consuE>pc?edag gas te ld . Voor de hierboven vermelde "1% consumptie-

patr-MiT.;' ±smt: d? t neer Op : 

- een zeespor tv i s ser die per jaar 52 kg z e e v i s consumeert <5x per veek een 

p o r t i e van 200 g ) , 

- een garnaalsportvisser die per jaar 10,4 kg garnalen consumeert ( l x per 

veek een p o r t i e van 200 g ) , 

- een Nieuwe-Waterwegsportvisser die per jaar 26 kg gul en 10 ,4 kg pa l ing 

consumeert (26 weken met 5x per week een p o r t i e gul van 200 g en 52 weken 

m e t l x per week een port ie paling van 200 g ) , 

- een pa l ingsportv i s ser die per jaar 10,4 kg p a l i n g consumeert ( l x per week 

een p o r t i e van 200 g ) , 

3 . 3 . Profess ione le kust- en zeev i s ser i j en consumptie van de vangst 

Voor de schat t ing van de individuele s t r a l i n g s b e l a s t i n g van beroepsvissers 

z i j n minder gegevens voorhanden dan voor d i e van de hiervoor besproken 

s p o r t v i s s e r s . Het i s echter aannenelijk dat i n v e r g e l i j k i n g met zeesport-

v i s s e r s een beroepsvisser verder u i t de kust v i s t , waar de a c t i v i t e i t s c o n 

c e n t r a t i e s i n de v i s minder verhoogd z i j n . De bemanning van een v i s ser sboot 

bes taat i n de regel u i t minstens 4 personen. Het i s onwaarschijnl i jk dat de 

gemeenschappelijke maaltijden hiervan v i er of meer keer per week v e e l v i s 

z u l l e n bevat ten . De conclusie dat de indiv iduele s t r a l i n g s b e l a s t i n g van de 
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beroepsvisser tengevolge van visconsumptie lager zal z i jn dan, of gel i jk 

aan die van de "1%-consumptiepacroon" zeesportvissers l i jkc daarom 

gerechtvaardigd. Daarom zal van de beroepvïssers de stral ingsbelast ing hier 

n ie t verder beschouwd worden. Een uitzondering hierop i s gemaakt voor de 

mosselvissers in de Waddenzee. Aangenomen i s dat in deze groep of b i j de 

familieleden ervan personen voorkomen die 1 keer per week mosselen 

consumeren. Voor deze "1% consumptiepatroon" groep onder de consumenten van 

mosselen, i s een consumptie van 10,4 kg. a bi j de berekeningen 

aangenomen(Po-89) . 

3.4. De act iv i te i t sconcentrat ies in visprodukten 

De activiteitsconcentraties in visprodukten zijn berekend door de 

concentraties opgelost in water, die geschat zijn uit de NlOZ-studie 

(3e-91) er. de RIVM/KI0Z-studies (Be-88, Ko^Oa"), te vermenigvuldigen met 

ten concentratiefactor (Kö-89, We-89). Dit is gedaan voor de trajecten 

Rotterdam-Hoek van Holland (Nieuwe Waterweg) en Hoek van Holland-

Scheveningen en voor mosselen in de Waddenzee. De schattingen zijn beperkt 

tot deze watergebieden, omdat aldaar de hoogste activiteitsconcentraties ir. 

de betreffende visprodukten worden vervacht. 

De berekeningen en de concentraties zijn vermeld in Tabel 1. 

3.5. Berekening van de stralingsbelasting 

De berekeningen van en de stralingsbelasting ten gevolge van de consumptie 

van visprodukten zijn vermeld in Tabel 1. Op de stralingsbelasting wordt 

verder teruggekomen in paragraaf 5.0. 
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label 1 . Dosisbwrteningen voo, i,X".-OC.T ir v.« vistrr t jprcducirn. 

LOUT IE ORG* RADIO KJBSTRT. COKC.FAC PRODUCT COUSIWP. INNAME CON VERS. DOSIS 
Ml SHE NUCLIDE Bq/a3 • J / k g * t fkg W J aar Bq/jaar Sv/9q Sv/jaar 

Hock v . V' . Th-230 0.3 6 « 0 1 0.18 S2.0 9.36 I.4E-07 1.3E-06 

Hoi I . / Ra-226 6 5.OC0I 3 52.0 154 3 .6E07 5.ÓE-05 
Scteve- Pb-210 1 2.OE-01 0.2 52.0 10.4 1.5E-06 1.6E-05 

ntngen PO-2IC 1 2.Of-0O 2 52.0 104 5.1E-07 5.3£ 05 

TotMl 1.3E-04 

Koet <r. Garnaal Th-230 0.3 1.06*00 0.3 10.4 3.12 1.4E-07 4.4E-07 
Hotl . / Ra-226 6 1.0E-01 0.6 10.4 6.24 3.6E-07 Z.2E-06 
Sdicw- Pb-2ID 1 1.06*00 1 10.4 10.4 1.5E-06 1.6E-05 
frinoen Po-210 1 2.06*01 20 10.4 20S 5.1E-07 1.1E-04 

TotMl 1.26 04 

IfKfcfcfttM Mosul Th-230 0.2 1.06*00 0.2 10.4 2.08 1-4E-07 2.9É-07 
Ra 226 5 1.0E+00 5 10.4 52 3.ÉE-07 1.9E-05 
Pb-210 1 1.06*00 1 10.4 10.4 1.5E-06 1.6E-05 

Po-210 1 2.0E*01 20 10.4 208 5.1E-07 1.1E-04 

T o l i f l / 1.46-04 

HicuHe Gul Th-230 0.5 6.0E-01 0-3 26.0 7.8 1.4E-07 1.1E-06 

Uatervea Ra-226 30 5.06-01 15 26.0 390 3.6E-07 1.4C04 

Pb-210 3 2.0E-01 0.6 26.0 15.6 1.5E-06 2 . 3 E - » 
Po-210 3 2.06*00 6 26.0 156 5.1E-07 8.06-05 

TotMl 2.4E-04 

H i t w e P i l ing Th-230 0.5 6.0E-01 0.3 10.4 3.12 1.4E-07 4.46-07 

Waterweg Ra 226 30 5.0E0T 15 10.4 156 3 . 6 1 0 7 5 .6E05 

Pb-210 3 2.06-01 0.6 10.4 6.24 1.56-06 9.4E-06 

Po-210 3 2.06*00 6 10.4 62.4 5.1E-07 3.2E-05 

TotMl 9.8E-05 

4 STRALINGSBE1ASTING TEN GEVOLGE VAN BODEMVERHOGING HET OPGEBAGGERD 

HAVEHSLIB 

4.1. Inleiding. 

Havenslib opgebaggerd uit de Nieuwe Waterweg en aanliggende havens is in 

het verleden (tot 1975 of later) gestort in polders nabij Vlaardingen en 

Rotterdam, zonder rekening te houden met de mate van vervuiling van het 

slib. Zo werd bijvoorbeeld in de Broekpolder, Oostai>tspolder en Kralingen 

opgebaggerd havenslib in verschillende vakken als slurrie opgespoten in 

lagen van 5 cot 8 n dik. Na bodemrijping werd dit opgespoten land in 
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gebruik genomen voor o.a. landbouw, nieuwe woonwijken, golfcourses en 

bosasnplant. 

Voor een schatting van een eventuele verhoging van de stralingsbelasting is 

het noodzakelijk informatie owr de activiteltsconoentratier in de gronden 

van de met havenslib opgespoten polders te hebben. In de literatuur zijn 

hiervan geen waarden gevonden. De recente metingen van het bodemsediment in 

de havens en van verschillende andere lokaties in het gebied van de Nieuwe 

Waterweg (Be-B8, Be-91) tonen veelvuldig verhoogde activiteitsrjncentraties 

in dit materiaal, dat na opbaggering bagger- of havenspecie wordt genoemd. 

Het is niet bekend of in het verleden de activiteitsconcentraties in de 

specie uit deze en andere havens in dezelfde mate verhoogd waren. In het 

verleden werd namelijk niet alleen minder fosfaat door de industrie alhier 

geproduceerd en dus minder fosfogips geloosd, maar bovendien werd naast 

superti-ipelfosfar.t d«rtirt;.-, ook ankelsuperfosfaat geproduceerd. 3ij de 

productie van deze usfctrcstof wordt het ontstane fosfogips in de meststof 

verwerkt en niet geloosd. In het verleden werd dus wel fosfogips op de 

Nieuve Waterweg geloosd echter in geringere hoeveelheden dan tegenwoordig. 

De constatering van de verhoogde concentraties in het huidige bodemsediment 

vormt een duidelijke aanwijzing dat waarschijnlijk, in de in het verleden 

opgespoten poldergronden, plaatselijk bodentlagen voorkomen met verhoogde 

activiteitscorcentraties. Voor een reëele schatting van de activiteitscon

centraties in deze poldergronden zijn metingen en verdere gegevens nodig. 

In het hiernavolgende worden verschillende potentiële stralingsbelas-

tingspaden op "havenspeciebodems" nader beschouwd en wordt een schatting 

gemaakt van de mogelijke stralingsbelasting. De belastingspaden welke in 

beschouwing worden genomen zijn: 

a) Inhalatie van eventueel verhoogde radonconcentraties binnenshuis ten 

gevolge van mogelijk verhoogde Ra-226 concentraties in de grond (zie 

paragraaf 4 ,2.), 

b) Ingestie van zelf-opgepompt drinkwater (zie paragraaf 4.3.), 

c) Inhalatie van opgewaaid bodetnstof (zie paragraaf 4.4.), 

d) Ingestie van akkerbouwprodukten, zie paragraaf 4.5. 
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e) Ingestie van gronddeeltjes door spelende kinderen. Dit pad wordt niet 

uitgewerkt daar het nog meer onzekere en onbekende faktoren omvat dan de 

andere vermelde belastingspaden. 

Naast de onbekendheid van de activiteitsconcentraties in de havenspecie-

gronden zijn er andere bodeneigenschappen, velke van belang zijn on de 

stralingsbelasting te kunnen schatten. Uit eerder onderzoek zijn verschil

lende van deze karakteristieken van deze gronden bekend. Typerend bijvoor

beeld voor dit opgespoten land zijn de volgende punten (Dr-80, Dr-88) ; 

a) Herkomst van de specie. 

De polders zijn opgespoten met specie van verschillende herkomst. De 

verdeling van de specie uit de tientallen havens en waterwegen over de 

polders is afhankelijk van economische en andere factoren. In de 

Broekpolder is bijvoorbeeld de opgespoten specie (zuidelijke tak) in 7 

vakksn r.-'nil, "*i " v̂ kker. 3 a 41, in 1 vak 9% en in 1 vak 14% afkomstig 

uit: '~o eerste totioleumhaven. Afgaand op recente metingen is de Eerste 

Petroleumhaven één van de havens waarvan het bodemsediment of de specie 

hoge activiteitsconcentraties heeft: 294 Bq.kg" Th-230, €48 Bq.kg' Ra-
-1 -1 

226, 711 Bq.kg in één monster en in twee monsters 537 en 1052 Bq.kg 

Po-210 (Be-88, Be-91). 

b) Slibgehalte (korrelgroottef cactie < 16 firn). 

In horizontale - zin treedt binnen de vakken een duidelijk verschil In 

slibgehalten op. Vaar zich destijds de monding van de 

slurrietransportpijp bevond zijn in een beperkt gebied de gehaltes zeer 

laag (1-10%), vrij snel overgaand in een groot gebied met slibgehalten 

van 40-50%. 

c) Percentage organische stof. 

Dit toont in horizontale zin binnen een vak dezelfde trends als 

hierboven genoemd voor het slibgehalte. Nabij de vroegere lokatie van de 

monding van de slurriepijp gehalten van 1-5% organische stof, verder 

hiervandaan in een groot gebied vrij hoge organische stof gehaltes 

namelijk van 8-12%. 

d) Kalkgehalte (percentage CaCQ,). 

Over het gehele gebied worden hoge kalkgehaltes (8-18%) aangetroffen. 
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Uitgaande van bovenstaande bodeminformatie en van genoemde belastingspaden 

zal een schatting genaakt worden van de verhoging van de stralingsbelasting 

tengevolge van mogelijk verhoogde activiteitsconcentraties in havenspecie-

gronden. Hierbij zal ook aandacht gegeven worden aan de noodzakelijk 

gemaakte aannames en aan de informatie die ontbreekt om de stralingsbelas

ting met grotere zekerheid te kunnen schatten. 

4.2. Inhalatie van radon. 

De gemiddelde stralingsbelasting van de Nederlander bedraagt 2,3 mSv.a" . 

Hiervan is 0,72 ntSv.a afkomstig van Rn-222, ontstaan uit het in de bodem 

aanwezige Ra-22C (Bl-90). Nadat het Rn-222 in de bodem is gevormd, komt een 

deel hiervan in de lucht, waarbij het binnenshuis gemiddeld tot hogere 

concentraties leidt rïan buitenshuis. Dit ie b-jl:n£rijk daar de mens 

gemiddeld 80s van zijn tijd binnenshuis v/eirblijft. De gemiddelde 

Nederlander ontvangt van de genoemde 0,72 mSv.a binnenshuis 0,65 mSv.a 

(-90%). 

In hoeverre dit belastingspad op speciebodems leidt tot het optreden van 

verhoogde stralingsbelasting dient te worden geverifieerd door na te gaan 

of er binnen de bebouwde omgeving op deze gronden lokaal verhoogde Ra-226 

concentraties in de bodem voorkomen en of deze verhoogde Rn-222 concentra

ties in de binnenhuislucht veroorzaken. 

lu aanmerking nemend dat de gemiddelde stralingsbelasting door Rn-222 uit 

de bodem binnenshuis 0,65 mSv.a is en dat deze wordt veroorzaakt door een 

gemiddelde Ra-226 concentratie in de bodem van ongeveer 20 Bq.kg , is het 

mogelijk dat op havenspeciegronden verhogingen van de stralingsbelasting 

kunnen optreden van neer dan 1 aSv.a" . En wel daar de Ra-226 concentratie 

in bebouwde havenspeciegronden kan met meer dan 30 Bq.kg verhoogd zijn. 

De kans hierop lijkt redelijk groot gezien het hiervoor vermelde in 4.I., 

namelijk het vak opgespoten met havenslib waarvan 14% afkomstig is uit de 

Eerste Petroleumhaven. Uitgaand van een Ra-226 concentratie in dit slib van 

600 Bq.kg' en van 20 Bq.kg" in de overige 86% van het slib, is op grond 

hiervan de geschatte gemiddelde Ra-226 concentratie in dit vak 101 Bq.kg . 

In dit vak is dus de geschatte verhoging van de Ra-226 concentratie meer 
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dan 30 Bq.kg . Bovendien zou ook nog de radonexhalatiefactor van 

havenspeciegronden met geadsorbeerd Ra-226 hoger kunnen zijn dan van 

reguliere Nederlandse gronden, waar het Ra-226 zich voornamelijk ingesloten 

bevindt in minerale delen. 

4.3. Consumptie van grondwater oppeponrpt uit havenspeeiebodems 

De belangrijkste route waarlangs een verhoogde stralingsbelasting tot stand 

kan komen via besmet grondwater, is waarschijnlijk het gebruik van met een 

handpomp opgepompt water. Dit water wordt ondiep opgepompt uit de 

gereduceerde zone in de bodem. Aangezien de speciestortlagen verscheidene 

meters dik zijn, Is hftt zeer wel mogelijk dat opgepompt grondwater uit deze 

lagen kont. Dit water zou vervolgens gebruikt kunnen worden als drinkwater 

voor de mens en voor het drinken van landbouwhuisdieren. Alleen de eerste, 

meest directe besmezci.r.^'&.g van de aer.s zal hier vïrder •jar.cliouvd worden. 

Van de beschouwde raöionücliden zijn rh.-2i0, Ra-226 en Pb-210 vrijwel 

immobiel in de bodem. Zij komen in zeer lage concentratie in het grondwater 

voor (Fr-90, Kö-90, Co-86). De verhoogde concentraties van deze nucliden in 

havenspeeiebodems zullen hoogstwaarschijnlijk slechts een geringe 

concentratieverhoging in het grondwater veroorzaken, mede gezien de 

kalkrijkdoin en hoge pH van de havenspeciegronden. Dit geldt echter niet 

altijd voor Po-210, daar dit onder gereduceerde omstandigheden mobiel kan 

zijn in de bodem. Zo is er een lokatie beschreven in de Verenigde Staten 

waar Po-210 concentraties van'neer dan 20.000 Bq.m zijn waargenomen in 

zelf-opgepompt gefiltreerd drinkwater. Deze lokatie is gelegen .in een 

streek die rijk is aan fosfaaterts met U-238 en dochters daarvan, zoals 

o.a. Po-210 (Bu-87) . In een eerdere drinkwater-overzichtspublikatie wordt 
.3 

als maximum Po-210 concentratie 100 Bq.m genoemd (Co-86), de gemiddelde 
.3 

concentratie in de Bondsrepubliek is 0,4 Bq.m (Gl-80). Zoals gezegd zijn 

hoge Po-210 concentraties in drinkwater waarschijnlijk gekoppeld aan 

bodems met een hoge concentratie in het bodemmateriaal van U-238 en/of 

dochters, waarvan Po-210 in het gereduceerde milieu van her. diepere 

grondwater oplost. De combinatie van zelf oppompen van drinkwater en 

consumptie binnen korte tijd, voordat door oxidatie aan de lucht 

verschillende opgeloste verbindingen neerslaan kan lelden tot een verhoging 

van de stralingsbelasting. Het is noodzakelijk te onderzoeken of inderdaad 
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drinkwater wordt opgepompt uit havenspecie-bodemlagen en indien dit zo is 

of er in dit opgepompte water verhoogde Po-210 concentraties voorkomen. 

Omdat deze gegevens niet voorhanden zijn is bij de schatting van de 

stralingsbelasting uitgegaan van een verhoging van de Po-210 concentratie 
.3 

in het drinkwater met 100 Bq.m . Bij een drinkwaterconsumptie van 0,6 
3 -1 

m .a en een dosisconversiefactor bij ingestie van Po-210 van 5,1 E-7 

Sv.Bq , is dan de geschatte dosisverhoging 3E-5 Sv.a . Deze schatting is 

speculatief en bevat vele hiervoor genoemde onzekerheden. 

4.4. Inhalatie van ongewerveld havenspeciebodemstof 

Van de beschouwde radionucliden, Th-230, Ra-226, Pb-210 en Po-210, heeft 

Th-230 een ruim twintigmaal hogere inhalatie-dosisconversiefactor dan de 

overige drie (Kö-89). Gemiddeld is de Th-230-concentratie in de bodem 

ongeveer 20 Bq.kg . Uitgaande, v-in e m varhoging van de Th-230 concentratie 

in de bodem van 150 3q.kg ii de geschatte verhoging van de 

stralingsbelasting voor een akkerbouwer 2,3 £-5 mSv.a . Bij de berekening 

hiervan is uitgegaan van een akkerbouwer die 440 uur per jaar lucht inademt 
.3 

met een stof last van 4,2 E-6 g,m , wat kan voorkomen bij werkzaamheden die 

veel stof opwervelen zoals cultivatoren en het rooien van aardappels. 

Dergelijke werkzaamheden blijken meer dan 99% van de inhalatie dos is van de 

in de schattingen beschouwde akkerbouwer te veroorzaken (Kö-89). 

Voor een verificatie van deze dosis is het noodzakelijk na te gaan of er 

inderdaad havenspecle-akkerbouwgronden zijn met verhoogde Th-230 

concentraties en of er akkerbouwers zijn mee tractoren zonder 

stofbeschermde cabines. 

Naast werkzaamheden van akkerbouwers, zijn er andere meer irreguliere 

activiteiten waarbij ook sprake kan zijn van hoge stofinhalatie, zoals 

bijvoorbeeld bij motorcrossen. Indien blijkt dat dergelijke situaties zich 

voordoen, dient hieraan verdere aandacht gegeven te worden. 

4.5. Consumptie van akkerbouw- en groenteteeltnrodukten 

Verschillende van de met specie opgespoten poldergronden zijn verontreingd 

met lood. Toch blijkt uit studies dat de opname van lood door gewassen niet 

significant verhoogd is op deze gronden. Dit wordt toegeschreven aan de 
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hoge gehalten aan kalk, organische stof en slib (Dr-BO, Dr-88). Op grond 

h'arvan zijn verhoogde gehalten van Pb-210 in gewassen, gioente of gras 

geteeld op deze gronden dus zeer onwaarschijnlijk. Gelet op de 

eigenschappen van Po-210, Ra-226 en Th-230 geldt voor deze nucliden 

waarschijnlijk hetzelfde (Fr-90, Kö-90). De mogelijke stral?ngsbelasting 

via consumptie van de hiervoor genoemde produkten kan dus verwaarloosbaar 

klein verondersteld worden. 

4.6. Consumptie van veehouderij produkten 

In het geval gras geteeld wordt op havenspec ie gronden met verhoogde 

radioactiviteit, zal het vet via de inname van gronddeeltjes (met het gras) 

een verhoogde inname van radionucliden hebben. De inname van radionucliden 

door het vee via het gras zelf is waarschijnlijk vele malen lager, daar de 

radionuclidenconcentratles in het gras vaar schijnlijk nauwelijks verhoogd 

zijn (zie paragraaf 4.5.). Voor -en deeï ?ijr. eventueel door het v^e 

ingenomen radionucliden terug te vinden in de produkten afkomstig van het 

vee die door de mens geconsumeerd worden, zoals vlees en melk uitgaande van 

een bepaalde concentratie van radionucliden in de grond. De 

activiteitsconcentraties in deze produkten en de stralingsbelasting 

tengevolge van de consumptie van melk en vlees kan geschat worden. (Gezien 

de uitgebreidheid van de berekening en het onzekere karakter van 

verschillende aannames bij deze schatting is deze berekening niet opgenomen 

in de tekst. Wel wordt in deze paragraaf aangegeven hoe de schatting 

geverifieerd kan worden). Bij een aangenomen concentratieverhoging in de 

bodem van 400 Bq.kg van ieder van de 4 beschouwde radionucliden is de 

geschatte verhoging van de stralingsbelasting in de orde van 0,3 mSv.a , 

waarbij tevens aangenomen is dat de betreffende persoon alleen melk en 

vlees consumeert die geproduceerd zijn op de beschouwde grond. Pb-210 heeft 

zowel via de consumptie van melk als van vlees, het grootste aandeel in de 

stralingsbelasting, namelijk ongeveer 80 % van het totaal v n beide samen. 

Dit Pb-210 is oorspronkelijk door het vee opgenomen met gronddeeltjes bij 

de consumptie van gras en/of kuilvoer. 

Voor een verificatie van deze dosis is het noodzakelijk na te gaan of er 

havenspecie-weidegronden zijn met verhoogde Pb-210 concentraties en of er 
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personen z i jn , die vri jwel a l leen melk en/of vlees consumeren die 

geproduceerd zi jn op dergel i jke gronden. 

5. Overwicht van de geschatte s tral ingsbelast ingen en conclusies 

Allereers t dient nogmaals benadrukt te worden dat de berekende s t ra l ingsbe

lastingen n ie t meer en n i e t minder zi jn dan schattingen n>et een v r i j grote 

onzekerheid. Dit a i s gevolg van het f e i t , dat vele voor de schattingen ge

bruikte parameterwaarden n ie t op f e i t e l i jke metingen berusten, noch op 

onderzoeksgegevens. Tabel 2 geeft een overzicht van de be langr i jks te 

onbekenden b i j de verschi l lende s tral ingsbelast ingsschat t ingen. 

Een overzicht van de berekende waarden voor de scral ing^belast ing van de 

verschillende paden wordt gegeven in ïabel 3. 
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Tabel 2. Overzicht van do belangrijkste parameters waarvoor oi.zekere 

waarden z i j n aangenomen bij de schatting van de s t r a l i n g s b e l a s 

t ing v i a v e r s c h i l l e n d e belastingspaden. 

Kritieke groep en belastingspad Onzekere parametervaarden 

Zeesportvissers (1% consumptiepatroon) 

Consumptie van v i s kust Hoek van 

Holland -Scheveningen 

Consumptie van garnalen Hoek van 

Holland -Scheveningen 

Beroepsvissers (1% consumptiepatroon) 

Consumptie van mosselen u i t de 

Waddenzee 

1) 

1) 

Viseonsumptie, hoevee lhe id en 

herkomst. A c t i v i t e i t s c o n c e n 

t r a t i e s in visprodukten. 

Als boven. 

Nieuwe Waterweg sportrvissers 

Gul (1% consumptiepatroon) 1) 

Faling (1% consumptiepatroon) 1) 

Gul + pal ing (1% consumptiepatroon) 1) 

Als boven. 

Bewoners van polders opgespoten met specie 

Gronden 

Radon-inhalatie binnenshuis 

Zelf-opgepompt water 

Stofinhalatie akkerbouwer 

Consumptie veehouderijprodukten 

<melk,vlee») 

Activieeitsconcentraties in 

boven en ondergrond. 

Relatie van Ra-226 conc.in 

bodem, tot radon concentratie 

binnenshuis. 

Gebruik van zeifopgepompt 

water en Po-210 conc. hierin. 

Stof: activiteitsconcentracie 

in de lucht. Blootstelling: 

tijdduur en omstandigheden. 

Activiteitsconcentratie in en 

consumptie van eigen 

veeprodukten. 

1) Het 1% consumptiepatroon is nader omschreven in paragraaf 3.2. 
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Tabel 3. Overwicht van de geschatte stralingsbelasting voor verschillende 

belastingspaden. 

Kritieke groep en belastingspad Stralingsbelasting 

mSv.a 

Frequente vis-, garnaal-, of mosseleters 

Zee sportvissers (1% consumptiepatroon) 

Consumptie van vis kust H.v.H.-Schev. 0,13 

Consumptie van garnalen H.v.H.-Schev. 0,12 

Beroepsvisrers (1% consumptiepatroon) 

ConsumpLi.» van mosselen Waddenzee 0,14 

Nieuwe Waterweg sportvissers 

Gul (1% consumptiepatroon) 0,2^ 

Paling (il consumptiepatroon) 0,09i: 

Gul + paling (1% consumptiepatroon) 0,34 

Bewoners van polders opgespoten met specie 

Radon-inhalatie binnenshuis 1 

Zelf-opgepompt water 0,03 

Stofinhalatie door akkerbouwer 0,00002 

Consumptie akkerbouw- en groenteprodukten p.m. 

Consumptie eigen veehouderijprodukten 0,3 

De schattingen van de stralingsbelasting zijn zeer onzeker, zie tekst 

voorafgaande paragrafen. 
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Na de schatting van de grootte van de stralingsbelasting ligt het voor de 

hand deze verder te interpreteren aan de hand van individuele risico- en 

dosislimietgrenzen per bron. 

In Nederland wordt per bron een jaarlijks maximaal toelaatbaar individueel 

risico gehanteerd van 10 overeenkomend met een stralingsbelasting van 

4x10 Sv.a en een grens voor het verwaarloosbaar individueel risico van 
-8 -7 1 

10 overeenkomend net een stralingsbelasting van 4x10 Sv.a (VROM-89, 

VROH-90). 

Een v e r g e l i j k i n g van de in d i t rapport geschatte s t r a l l n g s b e l a s t i n g e n met 

de door VROH gehanteerde n o n e n , l e e r t dat indien a l l e i n Tabel 3 vermelde 

belast ingspaden afkonstig z i jn van een bron, deze zouden le iden t o t 

s i g n i f i c a n t e bijdragen van de s t r a l i n g s b e l a s t i n g rond o f boven h e t maximaal 

toelaatbare niveau, uitgezonderd de i n h a l a t i e van s t o f en de consumptie van 

akkerbouw- en groenteteeltprodukten. De onzekerheden i n de parameterwaarden 

i n aanmerking nemend, (Tabel 2) wordt , het belang van v e r i f i c a t i e van 

bovenstaande schattingen duidel i jk . V e r i f i c a t i e i s a l l e e n mogelijk door 

ger i ch t veldonderzoek naar de in Tabel 2 genoemde parameters u i t t e voeren. 

Dus verder onderzoek naar de a c t i v i t e i t s c o n c e n t r a t i e s i n visprodukten, in 

havenspeciebodens en i n het grondwater hiervan, het voorkomen van verhoogde 

radonconcentraties i n gebouwen of woningen op havenspeciebodems, het 

gebruik van zelfopgepompt grondwater u i t deze gronden, de individuele 

consumptie van visprodukten afkomstig u i t de Nieuwe Waterweg en de nabije 

kuststrook, enz . 

Vanneer de i n het onderhavige rapport geschatte ind iv idue le doses met meer 

nauwkeurigheid takend z i j n , zouden ook de c o l l e c t i e v e doses voor de 

beschouwde groepen geschat kunnen worden. Tevens za l dan beoordeeld dienen 

t e worden welke andere mogelijke belast ingspaden eventueel ven belang z i j n . 
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