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Inleiding.
In november 1996 is gestart met de meting naar mogelijke ioniserende straling (= radioactieve
straling) afkomstig uit de bouwmaterialen van het TWRC gebouw.
De meetinstrumenten zijn beschikbaar gesteld door het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI)
van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze hebben tevens de monster analyses verricht.
Er is een meting gedaan met behulp van zogenaamde radonmeetbekers. Hiermee kan de
activiteit in de betreffende ruimte worden bepaald. De meting is in 4 verschillende ruimtes
verricht.
Tevens is er een betonmonster, van het meest voorkomend bouwmateriaal, geanalyseerd op
het voorkomen van ioniserende straling.
In het onderstaande overzicht zijn de resultaten weergegeven. Tevens is aangegeven hoe deze
zich verhouden t.o.v. de bekende referenties. In Nederland zijn nog geen voorschriften met
betrekking tot radon in gebouwen.
Resultaten.
1.

Radon concentratie in de lucht.

In de onderstaande tabel staan de resultaten van de radonmeetbekertjes.
De meting heeft plaatsgevonden in de periode vanaf 28 november 1996 tot en met 24 maart
1997.
De concentratie wordt uitgedrukt in Becquerels per kubieke meter lucht (Bq/m3).
Tabel 1.

Ruimte

Soort
ruimte

B 224
C 120
C 120
D 304

Kantoor
Kantoor
Kruipruimte
Kantoor

Radonconcentratie (Bq/m3) Meet- onnauwkeurigheid (%)
39
46
75
46

13
11
8
11

Referenties.
Daar er nog geen voorschriften zijn met betrekking tot radonconcentraties is in het hierna ter
informatie een aantal bekende feiten weergegeven.
Voor woningen/gebouwen in Nederland ligt de radonconcentratie tussen de 10 Bq/m3 en
150 Bq/m3. Gemiddeld is de concentratie ca. 30 Bq/m3.
In de wintermaanden is de concentratie gemiddeld 10 tot 20% hoger dan in de zomer.
Gebouwen met de volgende karakteristieken hebben gemiddeld een wat hogere
concentratie (10 tot 40%) dan het landelijk gemiddelde.
• gebouwd na 1969
• met dubbele beglazing en/of gevelisolatie
• betonnen muren, vloeren en/of plafonds
• stenen vloerbedekking
In kruipruimten komen concentraties voor die liggen tussen 20 en 1000 Bq/m3
De radonconcentratie in de buitenlucht varieert tussen 1 en 10 Bq/m3, gemiddeld is deze 3
Bq/m3.
De Wereld Gezondheids Organisatie heeft voor nieuwe gebouwen een maximale limiet van
200 Bq/m3 aanbevolen.
Het KVI doet onderzoek naar het transport van radon naar en in gebouwen. Op basis daarvan
hoopt men t.z.t. in staat te zijn maatregelen aan te bevelen die tot een reductie in
radonconcentraties kunnen leiden. Dit is momenteel nog niet mogelijk.

1

2.

Radioactiviteit in bouwmateriaal.

Aan het KVI is bouwmateriaal (betonsteen) aangeboden ter bepaling van de radioactiviteit. De
resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.
Tabel 2.

Activiteitsconcentraties
(Bq/kg)
214
Pb/214Bi

40

K

176 + 12

14 + 1

232

Th

20 + 1

Er zijn in het monster geen andere activiteiten aangetoond dan die van Kalium (40K) en de
natuurlijke vervalreeksen van Uranium (238U, met radon als dochter) en Thorium (232Th).
De activiteitsconcentratie die in dit monster voorkomen wijken niet af van die in andere uit
bodemmaterialen vervaardigde stoffen zoals in de tabel 3 is weergegeven.
Tabel 3.

Activiteitsconcentratie (Bq/kg)
Materiaal
Beton
Zand
Grind
Baksteen
Gasbetonblok
Bimsbetonsteen
Cement
Wandtegels/Plavuizen
Vensterglas
Gips
Vliegas

40

226

K

Ra

150
200
140
540
150
870
230-290
460
110
3-35
730

22
8
10
43
21
115
27-82
66
10
4-690
181

232

Th

22
11
13
42
6
132
19-120
62
2
1-48
150

Conclusie.
De resultaten van beide metingen geven aan dat de meetwaarden niet afwijken van de in
Nederland gevonden concentraties.
Het TWRC-gebouw onderscheidt zich met betrekking tot de bijdrage in stralingsbelasting niet
ten opzicht van andere gebouwen en woningen in Nederland.
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Bijlage: Achtergrond informatie over radon

1.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas dat in de natuur voorkomt. Radon is kleurloos, reukloos en
smaakloos en kan alleen met speciale meetapparatuur waargenomen worden.

Figuur 1: radon kun je niet zien, ruiken of proeven.

2.

Hoe ontstaat radon?

Radon ontstaat in het natuurlijke afbraakproces(radioactief verval) van uranium dat van nature
in klein hoeveelheden voorkomt in de bodem en in bouwmaterialen.

Figuur 2: radon komt uit de bodem en uit bouwmaterialen.
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3.

Hoe komt radon in gebouwen terecht?

Omdat radon een gas is kan het zich verplaatsen via kleine luchtruimtes in zowel de bodem
waarop het gebouw staat als in de bouwmaterialen waarvan het gebouw gemaakt is. Radon
kan zo vanuit de bodem in de kruipruimte onder het gebouw terechtkomen en dan via
openingen in de vloer van de begane grond (bijvoorbeeld scheurtjes in de betonvloer, spleten in
een houten vloer, lekken in doorvoeren van leidingwerk) in de gebruiksruimte komen. Het radon
dat ontstaat in de bouwmaterialen van de muren, vloeren etc. Kan direct naar de woonruimte
stromen. Voor Nederland wordt geschat dat 20-70% van het radon in gebouwen vanuit de
bodem komt, de rest komt voornamelijk uit bouwmaterialen.
De hoeveelheid radon in een ruimte, ofwel de radonconcentratie in die ruimte, wordt uitgedrukt
in Becquerel per kubieke meter, afgekort Bq/m3. Radonconcentratie in gebouwen zijn over het
algemeen hoger dan de radonconcentratie in de buitenlucht omdat radon zich in een min of
meer afgesloten ruimte kan ophopen. Radon dat vanuit de bodem in de buitenlucht terecht
komt wordt direct vermengd met een grote hoeveelheid lucht en daarom is de
radonconcentratie in de buitenlucht meestal laag. De radonconcentratie in de kruipruimte, die in
direct contact staat met de bodem, is vaak weer hoger dan de concentratie van de rest van het
gebouw. De hoogste radonconcentraties worden aangetroffen in de bodem.

Figuur 3 : radonconcentraties (Bq/m3) in en rond een Nederlandse woning. Dit zijn
gemiddelde waarden. Per woning kunnen deze waarden verschillen, terwijl ze ook in
de loop van een jaar kunnen variëren.
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4.

Wat doet radon?

Radon wordt door een natuurlijk vervalproces omgezet in andere stoffen die ook weer
radioactief zijn, maar in tegenstelling tot radon niet gasvormig zijn. Na inademing kunnen deze
stoffen zich aan het longweefsel hechten. Deze stoffen zenden straling uit die het longweefsel
kan beschadigen. Ten gevolge van deze beschadiging kan longkanker ontstaan.

Figuur 4: radon kan longkanker veroorzaken.

Hoe groot is het risico?
Het enige, met zekerheid bekende effect van radon op de gezondheid is een verhoogde kans
op longkanker. Niet bij iedereen ontstaat door radon echter longkanker. Net zo min als spelen in
een loterij altijd zekerheid geeft op winnen van een prijs, zal radon radon altijd tot kanker leiden.
Wel geeft een hogere radonconcentratie een verhoogde kans, zoals spelen met meer loten de
kans op een prijs vergroot. Wetenschappers schatten dat de kans in Nederland ongeveer 1000
mensen per jaar overlijden aan longkanker te gevolge van radon.
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het risico tengevolge van blootstelling aan
radon zich verhoudt tot enkele andere risico’s.
Tabel 4

Oorzaak

Kans op overlijden per jaar

Dijkdoorbraak
Bijensteek
Blikseminslag
Voetganger
Radon in woning/gebouw
Autorijder
Motorrijder
Roken

1 op de 10 miljoen
1 op de 5,5, miljoen
1 op de 2 miljoen
1 op de 54000
1 op de 15000
1 op de 5700
1 op de 1000
1 op de 200

Bron: Rapport RENA, uitgave NOVEM 1990
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6.

Hoe goed is het risico bekend?

Over het risico van blootstelling aan radon bestaat, evenals dit voor andere verontreinigingen
het geval is, enige onzekerheid. De schattingen van het risico ten gevolge van radon zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van longkanker bij mijnwerkers
in uraniummijnen. Deze worden tijdens hun werk blootgesteld aan relatief hoge
radonconcentraties. Uit dit onderzoek bleek dat ook de kans op longkanker voor rokende
mijnwerkers aanzienlijk hoger is dan de som van kansen op longkanker ten gevolge van radon
en roken afzonderlijk. De resultaten van de eerste grootschalige bevolkingsonderzoeken in
Scandinavië en de Verenigde Staten zijn in overeenstemming met de resultaten van het
onderzoek met mijnwerkers. In het algemeen kunnen we stellen dat het risico van radon beter
bekend is dan dat van de meeste andere schadelijke stoffen waarvan het risico meestal
geschat wordt uit onderzoek met proefdieren.
Hoewel er dus enige onzekerheid bestaat over de risico’s van radon wordt er in het algemeen
van uitgegaan dat, naarmate de radonconcentratie hoger is en de blootstellingsperiode langer,
het risico om longkanker te krijgen groter is.
7.

Hoe is de situatie in Nederland?

Voor bijna alle woningen in Nederland ligt de radonconcentratie tussen de 10 Bq/m3 en
150 Bq/m3.
Vergeleken met andere Europese landen is de gemiddelde radon concentratie in Nederland
relatief laag.
Gemiddelde radonconcentratie in verschillende Europese landen
140

130

Radonconcentratie (Bq/m³)

120
100

100

92
85

80

60

74

57

69

65

62

62

54

51

48

43

40

46

30
21

20

Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van gemiddelde radonconcentraties in Europa
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8.

Totale stralingsbelasting van de gemiddelde Nederlander

Tabel 5 laat zien hoe de stralingsdosis, die de gemiddelde Nederlander jaarlijks ontvangt,
globaal over de verschillende belastingswegen is verdeeld. Er zijn evenwel aanzienlijke
individuele variaties mogelijk. Als gevolg van leefgewoonten en -omstandigheden die afwijken
van het gemiddelde.
Tabel 5

Verdeling over bronnen (%)

Kunstm atigm edisch
20%

Kunstm atigoverig
1%

Kosm ische
straling
12%

Terristische
straling (excl.
radon)
30%

Radon en
vervalproducten
37%

Terristische straling:

alle straling veroorzaakt door natuurlijke radioactieve stoffen die
zich in de aardkorst bevinden.

Kosmische stralling:

straling die in de omgeving van de aarde wordt aangetroffen.

Kunstmatig-medisch:

straling ontvangen t.g.v. medisch onderzoek

Kunstmatig-overig:

straling door gebruik van ioniserende straling uitzendende
meetapparatuur, rookmelders, televisie toestellen,
kerncentrales
etc.
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