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Publiekssamenvatting 

Blootstelling aan natuurlijke bronnen van ioniserende straling in 
Nederland 
 
Iedereen staat de hele dag bloot aan straling. Het RIVM heeft uitgebreid 
beschreven wat er over natuurlijke straling bekend is. Een nieuw 
overzicht is nodig omdat de bijdrage van bronnen aan de totale 
stralingsdosis in de loop van de tijd verandert. Ook zijn soms de 
wetenschappelijke inzichten veranderd over het gezondheidsrisico dat 
een bron veroorzaakt.  
 
Natuurlijke straling komt vooral door radioactieve stoffen in de bodem 
en in bouwmaterialen die daarvan worden gemaakt, en uit de ruimte. 
Uit bouwmaterialen, zoals beton, bakstenen en gips, komen ook de 
radioactieve gassen radon en thoron vrij. Radon en thoron zijn de 
grootste bron van straling in woningen: inademing van hun radioactieve 
vervalproducten vergroot de kans op longkanker, vooral bij mensen die 
roken.  
 
Aan veel bronnen van natuurlijke straling is niets te doen, maar wel aan 
straling in woningen. Het RIVM geeft aanbevelingen om de hoeveelheid 
straling in woningen laag te houden. Het RIVM wijst daarbij vooral op de 
risico’s van thoron, waarvoor nog geen regelgeving bestaat. 
 
Voor de stralingsdosis in woningen geeft het RIVM twee schattingen. 
Internationaal gebruiken wetenschappers namelijk twee getallen om de 
hoeveelheid radioactieve stoffen in de lucht om te rekenen naar een 
stralingsdosis in huis (UNSCEAR en ICRP). Het is nog niet duidelijk welke 
omrekengetallen het beste zijn. ICRP schat de risico’s van radon en 
thoron hoger in dan UNSCEAR. Volgens de ICRP is de totale dosis 
straling van natuurlijke bronnen dus groter en hebben radon en thoron 
een groter aandeel aan het geheel.  
 
Het RIVM heeft het overzicht gemaakt in opdracht van de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het is onderdeel 
van een nieuwe studie naar de dosis die mensen door alle bronnen van 
straling oplopen. Hierna verschijnen nog onderzoeken over de bijdragen 
van straling door de industrie en door medisch onderzoek, de laatste in 
opdracht van het ministerie van VWS. De resultaten van alle drie de 
onderzoeken zullen op een publieksvriendelijke website van het RIVM 
worden toegelicht. 
 
Kernwoorden: natuurlijke straling, ICRP, UNSCEAR, radon, thoron, 
stralingsdosis 
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Synopsis 

Exposure to natural sources of ionising radiation in the 
Netherlands 
 
Everyone is exposed to radiation the whole day long. RIVM has put 
together a detailed overview of what is currently known about natural 
radiation in the Netherlands. A new overview was necessary because the 
contributions made by different sources to the overall radiation dose 
change over time. Scientific insights regarding health risks relating to 
any one source can also change. 
 
Natural radiation originates primarily from natural radionuclides in soil, 
in building materials made from soil, and from space. Building materials, 
such as concrete, bricks and gypsum, release the radioactive gases 
radon and thoron as well. Radon and thoron are the largest sources of 
radiation in homes and they increase the risk of contracting lung cancer, 
particularly in people who smoke. 
 
There is little we can do about many sources of natural radiation, but we 
can reduce the radiation in homes. RIVM gives recommendations on how 
to keep the levels of radiation in homes low and points out the risks of 
thoron for which, as yet, there is no legislation. 
 
RIVM gives two estimates for the radiation doses in homes. 
Internationally speaking, scientists use two figures to convert the 
quantity of radioactive substances in the air to the radiation dose in 
homes (the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation, UNSCEAR, and the International Commission on Radiological 
Protection, ICRP). Which of the two is the best is not clear yet. The ICRP 
figure produces a higher total radiation dose, and radon and thoron have 
a greater part in the whole. 
 
RIVM was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and 
Radiation Protection (ANVS) to draw up this overview. It is part of a new 
study on the dose to which people are exposed as a result of all sources 
of radiation. Studies on the contributions to radiation by industry and 
medical research, the most recent commissioned by the Dutch Ministry 
of Health, Welfare and Sport, are yet to appear. The results of all three 
studies will be explained on an audience-friendly website. 
 
Keywords: natural radiation, ICRP, UNSCEAR, radon, thoron, radiation 
dose 
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Samenvatting 

Iedereen staat in het dagelijks leven bloot aan ioniserende straling. Dit 
komt door radionucliden van natuurlijke oorsprong die in bodem, 
bouwmaterialen, voedsel en water zitten, en door straling vanuit de 
ruimte. Daarnaast ontvangen veel mensen een dosis door medische 
diagnostiek, door industriële lozingen of door andere handelingen (of 
ongevallen) met radioactiviteit. De mate van blootstelling verschilt per 
persoon, maar de gemiddelde jaardosis per stralingsbron per individu is 
een goede indicator van het relatieve belang van die stralingsbron. 
Periodieke overzichten van de jaardosis per stralingsbron, de 
zogenoemde stralingstaart, laten belangrijke ontwikkelingen in de tijd 
zien. Zo is in Nederland in de afgelopen decennia de gemiddeld 
ontvangen jaardosis door medische diagnostiek veel groter geworden, 
maar de bijdrage door emissies van de procesindustrie juist kleiner. Een 
nieuwe dosisschatting kan ook anders uitvallen dan vroeger wanneer 
wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen blootstelling en 
stralingsdosis in de tussentijd zijn bijgesteld. Zo’n kwestie speelt op dit 
moment heel prominent bij radon en thoron. 
 
In het verleden heeft het RIVM twee keer een samenhangende 
rapportage opgesteld over de blootstelling van de Nederlandse bevolking 
aan ioniserende straling, met als peiljaar 1988 en 2000. In de jaren 
daarna is op basis van informatie uit losse onderzoeksprojecten ad hoc 
enkele keren een update van de stralingstaart gepubliceerd op de RIVM 
website, maar zonder uitgebreide verantwoording. De Autoriteit (ANVS) 
en het ministerie van VWS hebben het RIVM nu gevraagd om een 
actueel beeld te geven van de blootstelling van de Nederlandse 
bevolking aan alle bronnen van ioniserende straling. Ook zou een 
systematiek moeten worden uitgewerkt voor de periodieke update van 
deze informatie, met speciale aandacht voor publiekscommunicatie. Het 
RIVM heeft voor dit doel een onderzoeksopzet uitgewerkt die stoelt op 
twee publicatiestromen: 

1. Periodiek uit te brengen wetenschappelijke 
achtergrondrapportages (lage frequentie, zeg elke vijf jaar), 
gericht op professionals met een zekere mate van 
stralingsdeskundigheid. 

2. Actuele samenvattende informatie, te vinden op een 
publieksvriendelijke en bij voorkeur interactieve website die 
speciaal is ontwikkeld voor Nederlandse burgers. 

 
Vanwege de omvang van de opdracht is besloten om onderzoek en 
rapportage in drie delen uit te splitsten, te weten:  

i. blootstelling aan niet- en beperkt reguleerbare natuurlijke 
stralingsbronnen; 

ii. blootstelling vanwege medische diagnostiek; 
iii. blootstelling aan reguleerbare stralingsbronnen (inclusief 

incidenten).  
 
Tijdens het onderzoek wordt de verbetering van de publiekswebsite over 
straling en radioactiviteit voorbereid. Deze rapportage is de eerste in 
een reeks en presenteert de resultaten van het onderzoek naar de 
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blootstelling van de Nederlandse bevolking aan niet- en beperkt 
reguleerbare natuurlijke stralingsbronnen.  
 
Uit eerder onderzoek weten we dat straling van natuurlijke oorsprong 
procentueel het meest bijdraagt aan de stralingsdosis die we jaarlijks 
gemiddeld per persoon ontvangen in Nederland (RIVM.nl 2020). Het 
grootste aandeel daarin is het gevolg van blootstelling aan radioactieve 
stoffen die sinds het ontstaan van de aarde in de aardkorst zitten, en de 
radioactieve vervalproducten daarvan. Meest belangrijk zijn K-40 en de 
natuurlijke vervalreeksen van U-238 (uraniumreeks) en Th-232 
(thoriumreeks). Natuurlijke radionucliden zitten niet alleen in de bodem, 
maar ook in daarvan gemaakte bouwmaterialen zoals baksteen en 
beton. Halverwege de uraniumreeks ontstaat het radioactieve edelgas 
radon (Rn-222), en halverwege de thoriumreeks het radonisotoop dat 
historisch thoron genoemd wordt (Rn-220). Een deel van het radon en 
thoron dat gevormd wordt in bodem- en bouwmaterialen komt vrij uit 
het moedermateriaal, waardoor natuurlijke radioactieve stoffen (de 
zogenoemde radon- en thorondochters) zich in de lucht verspreiden. Het 
grootste aandeel aan de stralingsdosis via natuurlijke straling lopen 
burgers op door radon- en thorondochters in te ademen.  
 
Kosmische straling, afkomstig uit de ruimte en van de zon, levert ook 
een bijdrage aan de dosis door natuurlijke straling. Op leefniveau staan 
we voortdurend bloot aan relatief lage niveaus van secundaire 
kosmische straling, en tijdens vliegreizen relatief kortstondig aan veel 
hogere intensiteiten. Ook worden door interactie van kosmische straling 
met luchtmoleculen voortdurend radioactieve stoffen gevormd, zoals 
tritium (H-3) en Be-7. Natuurlijke radionucliden van zowel kosmische als 
aardse oorsprong komen ook in voedsel en drinkwater terecht. We 
komen in het dagelijks leven dus via een grote variëteit aan 
blootstellingspaden in aanraking met natuurlijke straling. 
 
In hoofdstuk 2 van dit rapport geven we een overzicht van de 
belangrijkste blootstellingspaden. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 
bespreken we de onderliggende processen gedetailleerder en presenteren 
we de relevantste metingen, berekeningen en literatuurgegevens die van 
toepassing zijn op de situatie in Nederland. Deze vormen de basis voor de 
schatting, per blootstellingsroute, van de stralingsdoses die de bevolking 
gemiddeld ontvangt. Ook vergelijken we de situatie in Nederland met die 
in het buitenland. En bij deels reguleerbare stralingsbronnen vatten we 
ook de bestaande regelgeving samen. In hoofdstuk 8 worden de 
resultaten van het onderzoek samengevat. 
 
De belangrijkste resultaten zijn in de onderstaande tabel kort 
weergegeven. Deze tabel bevat de volgende informatie:  

• Per broncategorie wordt de effectieve dosis gegeven die de 
bevolking in ons land jaarlijks per individu gemiddeld (AVG) 
oploopt door blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen. 

• De Standard-Error-of-the-Mean (SEM) is een maat voor de 
nauwkeurigheid van deze gemiddelde waarde. Die nauwkeurigheid 
is relatief hoog bij broncategorieën waarvan de dosis is afgeleid 
van recente metingen in representatieve samples. De 
nauwkeurigheid van de gemiddelde waarde is lager bij 
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broncategorieën waar de gemiddelde waarde is geschat op basis 
van meerdere (onzekere) informatiebronnen.  

• In de tabel geven we ook een indicatie van het ‘typische bereik’ 
van de jaardosiswaarden: de ‘van – tot’ waarden zijn zo gekozen 
dat 90% van de populatie een dosis ontvangt binnen dit bereik. 
In de gevallen waar de dosis is afgeleid van een representatieve 
dataset, vormen de 5- en de 95-percentielwaarden van de 
meetreeks hiervoor de basis. Bij kosmische straling door 
passagiersvluchten zijn we uitgegaan van het aantal 
retourvluchten dat men per jaar maakt. Het dosisbereik voor 
90% van de populatie begint bij nul (42% van de populatie vliegt 
niet) en wordt aan de bovenkant begrensd door de gemiddelde 
dosis die mensen oplopen die drie retourvluchten per jaar maken. 
In alle andere gevallen is het typische dosisbereik geschat. 

• De extreme waarden (EXT) die in de tabel worden genoemd, zijn 
jaargemiddelde dosiswaarden die gelden voor situaties waarvan 
we weten dat ze in Nederland voorkomen maar zeldzaam. 

• De kolom ernaast geeft kort aan in welke omstandigheden we dit 
soort extreme waarden kunnen aantreffen. Bij thoron in het 
binnenmilieu en bij passagiersvluchten vinden we extreme 
dosiswaarden die 10 tot 20 keer hoger zijn dan de bovenwaarde 
van het typische bereik. Bij terrestrische straling, radon (binnen- 
en buitenmilieu) en ingestie gaat het om ruwweg een factor 2 tot 
4. In de andere gevallen zijn de extreme waarden slechts een 
fractie hoger dan de bovenwaarde van het typische bereik. 

 
Bij de schatting van de dosis is gebruikgemaakt van zogenoemde 
dosisconversiefactoren (DCC’s). Zij geven het verband aan tussen de 
blootstelling aan straling en de stralingsdosis die daarvan het gevolg is. 
DCC’s worden in internationaal verband vastgesteld. De waarden van de 
DCC’s voor inhalatie van radon- en thorondochters staan momenteel 
internationaal ter discussie: UNSCEAR en de ICRP adviseren hiervoor 
verschillende getallen. De DCC’s van de ICRP vallen ongeveer een factor 
twee hoger uit dan die van UNSCEAR, wat we terugzien in de 
dosisschattingen. Tot op heden heeft het RIVM ervoor gekozen om voor 
de blootstelling aan kortlevende vervalproducten van radon en thoron de 
UNSCEAR DCC’s te gebruiken. Die passen getalsmatig namelijk beter bij 
de epidemiologische data van het aantal mensen met longkanker in 
Nederland. Op dit moment zien we echter dat de internationale 
stralingsgemeenschap opschuift naar een keuze voor de ICRP-
benadering. Omdat de onderliggende wetenschappelijke discussie nog 
niet volledig is uitgekristalliseerd, presenteren we in dit rapport 
dosisschattingen voor radon en thoron op basis van beide benaderingen. 
 
Bij het gebruik van de radon- en thoron-DCC’s van UNSCEAR bedraagt de 
gemiddelde effectieve dosis per lid van de bevolking door blootstelling aan 
alle natuurlijke bronnen samen ruim 1,7 milliesievert (mSv) per jaar. Als 
we de DCC’s van de ICRP gebruiken, komen we uit op ongeveer 2,5 mSv 
per jaar. Geschat wordt dat 90% van de populatie door alle natuurlijke 
bronnen samen een jaardosis ontvangt van tussen ongeveer de helft en 
twee keer de gemiddelde jaardosis. In extreme gevallen kan iemand een 
jaardosis krijgen die drie tot vijf keer hoger is dan de gemiddelde 
jaardosis. Extreme situaties worden voornamelijk bepaald door 
blootstelling aan relatief hoge concentraties van radon of thorondochters. 
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Tabel I. Effectieve dosis per jaar voor verschillende categorieën van natuurlijke 
stralingsbronnen. Betekenis kolommen van links naar rechts: Broncategorie, 
gemiddelde waarde (AVG), Standard-Error-of-the-Mean (SEM) van de gemiddelde 
waarde, typisch bereik van jaargemiddelde dosiswaarden (90% van de populatie 
valt hier binnen), realistisch-extreme waarde (EXT) en toelichting op welke 
situatie die extreme waarde van toepassing is. De radon- en thoronberekeningen 
zijn gebaseerd op verschillende DCC’s, afkomstig van UNSCEAR [UN] 
respectievelijk de ICRP [IC]. 

Effectieve dosis per 
broncategorie (mSv/j) 

AVG SEM 
(2σ) 

Typisch bereik 
van     -      tot 

EX
T 

Opmerking bij EXT 

Kosmische straling 
passagiersvluchten 0,04 0,01 0,00 - 0,08 1,6 

Persoon die zeer frequent 
passagiers-vluchten 
maakt 

Kosmische straling op 
leefniveau 1) 0,22 0,03 0,15 - 0,25 0,3 

Permanent verblijf in 
houten woning of 
woonboot 

Terrestrische  
straling 1) 0,04 0,01 0,02 - 0,06 0,2 

Permanent verblijf in 
houten woning in klei- of 
lössomgeving 

Gammastraling 
bouwmaterialen 0,34 0,04 0,15 - 0,40 0,5 

Bewoner huis met veel 
nat. radioactiviteit in 
bouwmaterialen 

Radon in het 
buitenmilieu 

[UN] 
[IC]  

0,02 
0,03 

0,01 
0,01 

0,01 
0,02 

- 
- 

0,03 
0,06 

0,1 
0,2 

Bewoner gebied met veel 
radon en hoge verblijftijd 
buiten 

Radon in het 
binnenmilieu 

[UN] 
[IC] 

0,44 
0,83 

0,02 
0,03 

0,12 
0,22 

- 
- 

1,08 
2,00 

4,3 
9,2 

Bewoner huis met 1,5 
keer zoveel radon als het 
referentieniveau 

Thoron in 
binnenmilieu 

[UN] 
[IC] 

0,20 
0,54 

0,01 
0,01 

0,07 
0,45 

- 
- 

0,43 
1,16 

4,2 
11 

Bewoner huis dat volledig 
is gestukt met fosforgips 

Natuurlijke activiteit 
in het lichaam 0,43 0,03 0,30 - 0,60 1,0 

Persoon met een dieet dat 
extreem veel  
Pb-210/Po-210 bevat 

Totale jaardosis 
vanwege natuurlijke 
stralingsbronnen 

1,7 0,1 0,9 - 3,5 6 Op basis van UNSCEAR 
DCC’s radon/thoron 

2,5 0,2 1,2 - 4,9 13 Op basis van ICRP DCC’s 
radon/thoron 

1) Betreft de gesommeerde blootstelling in binnen- en buitenmilieu.  
 
Het gebruik van UNSCEAR of ICRP DCC’s voor radon en thoron leidt tot 
grote verschillen, zowel wat de totale jaardosis door natuurlijke 
stralingsbronnen betreft als de relatieve verdeling van de dosis over die 
bronnen. Dit gegeven stelt hoge eisen aan de onderbouwing van een 
nog te maken keuze over het gebruik van radon- en thoron-DCC’s van 
hetzij UNSCEAR, hetzij de ICRP. 
 
In de laatste sectie van het rapport (8.3) zetten we de belangrijkste 
discussiepunten op een rij en geven we aan hoe de dosisschatting in de 
toekomst verder kan worden verbeterd. De belangrijkste aanbevelingen 
zijn: 
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• Het verdient aanbeveling om de internationale wetenschappelijke 
discussie over de DCC’s voor radon en thoron nauwlettend te volgen 
en daar op korte termijn conclusies aan te verbinden. Dat betekent: 
gemotiveerd kiezen voor de DCC’s van hetzij UNSCEAR, hetzij de 
ICRP, en helder beargumenteren waarom we niet meegaan met een 
aanbevelingen van de andere partij. 

• Ontwikkelingen rond circulaire economie (EC) en maatregelen uit 
oogpunt van klimaatadaptatie (KA) kunnen gevolgen hebben voor de 
hoeveelheid straling in de woning. Aanbevolen wordt om een nadere 
studie uit te voeren naar de mogelijke gevolgen van CE en KA op 
straling in het binnenmilieu en de feitelijke ontwikkelingen op dat 
gebied goed te volgen. Daaronder valt onder meer monitoring van 
de stralingseigenschappen van bouwmaterialen en van het 
stralingsniveau in het binnenmilieu. Vanwege een mogelijke 
jaardosis ruim boven de 1 mSv is daarbij bijzondere aandacht nodig 
voor de aanwezigheid van hoge concentraties Ra-228 in stucgips en 
andere poreuze wandafwerkmaterialen. 

• Vanwege veranderingen in de manier van bouwen verdient het 
aanbeveling om voor het huidige bestand van woningen en openbare 
gebouwen opnieuw vast te stellen in welke mate zij straling uit het 
buitenmilieu afschermen. Gegevens hierover zijn beperkt 
voorhanden en stammen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Afschermingsdata zijn onder meer nodig om de stralingsdosis in het 
binnenmilieu door gammastraling uit bouwmaterialen op basis van 
metingen te kunnen bepalen. 

• Onderzoek de overeenkomsten en verschillen tussen berekende en 
gemeten waarden van de kosmische stralingscomponent en kijk 
daarbij ook naar de voor kosmische straling toe te passen 
conversiecoëfficiënten tussen de verschillende stralingsgrootheden, 
zoals geabsorbeerde dosis in lucht, kerma in lucht, H*(10) en 
effectieve dosis. 

• Het verdient aanbeveling om de terrestrische stralingskaart van 
Nederland, die gebaseerd is op data uit 1984, te actualiseren in 
gebieden die nu bebouwd zijn. In de afgelopen vier decennia is het 
aandeel bebouwd gebied in Nederland namelijk veel groter geworden, 
en dan vooral in de randstad. 

• Aanbevolen wordt om periodiek binnen het EURATOM 
milieumonitoringprogramma het volledige voedselpakket te 
onderzoeken op de aanwezigheid van natuurlijke (en niet-
natuurlijke) radionucliden. De voedselconsumptie in Nederland is 
goed en regelmatig in kaart gebracht, maar zo’n zogenoemde Total 
Diet Studie voor natuurlijke radioactiviteit is in Nederland nooit 
uitgevoerd. Een Total Diet Studie levert een betere schatting op van 
de stralingsdosis door voedselinname, dan een inschatting op basis 
van literatuurgegevens.  
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1 Inleiding 

1.1 Motivatie en onderzoeksopdracht 
Iedereen staat in het dagelijks leven bloot aan ioniserende straling. Dit 
is het gevolg van onder meer de aanwezigheid van radionucliden van 
natuurlijke oorsprong in bodem, bouwmaterialen, voedsel en water, en 
vanwege straling vanuit de kosmos. Ook lopen veel mensen een dosis 
op door medische diagnostiek, door lozingen van radioactiviteit door 
bedrijven of door andere handelingen met radioactiviteit. En soms ook 
door ongevallen. De mate van blootstelling verschilt per persoon. Ook 
verandert de blootstelling door de jaren heen. In Nederland1 is de 
afgelopen jaren het aantal CT-scans in medische instellingen 
bijvoorbeeld gestegen en is de omvang van de procesindustrie2 gedaald.  
 
In het verleden heeft het RIVM tweemaal een rapportage opgesteld over 
de blootstelling aan straling van de Nederlandse bevolking, met als 
peiljaar 1988 (Blaauboer et al. 1992), respectievelijk 2000 (Eleveld 
2003). De gemiddelde stralingsdosis per inwoner per jaar, uitgesplitst 
naar bijdragen van de verschillende stralingsbronnen (de zogenoemde 
‘stralingstaart’), stond daarbij centraal (zie Figuur 38 in dit rapport toont 
ter illustratie de versie voor peiljaar 1988). In de jaren daarna is op 
basis van informatie uit andere onderzoeksprojecten ad hoc een paar 
keer een update van de ‘stralingstaart’ gepubliceerd op de RIVM-
website, maar zonder uitgebreide verantwoording.  
 
Om veel redenen is het zinvol om de (gemiddelde) blootstelling van de 
bevolking te (blijven) monitoren, en daarover te rapporten. Relevante 
argumenten zijn onder meer: 

• Het monitoren van de gemiddelde blootstelling geeft inzicht hoe 
de omvang van de blootstelling zich ontwikkelt en wat de diverse 
bronnen en blootstellingspaden daaraan bijdragen. Het geeft ook 
actuele inzichten over de risico’s op gezondheidseffecten door 
blootstelling aan ioniserende straling; 

• Actuele informatie over de (ontwikkeling in de) gemiddelde 
bevolkingsblootstelling kan beleidsmatig worden gebruikt in de 
plan/do/check/act-cyclus. Zo kan de informatie worden gebruikt 
om beleid bij te stellen of om een indicatie te krijgen van effecten 
van beleidsaanpassingen (Bbs3, Nationaal Actieprogramma radon, 
externe straling afkomstig van bouwmaterialen, et cetera); 

• Kennis over de actuele gemiddelde bevolkingsblootstelling is zinvol 
om desgewenst een ‘verwaarloosbaar’ stralingsniveau of risico vast 
te stellen (Van der Schaaf en Smetsers 2020). In algemenere zin 
geldt dat voor alle normen van het stralingsbeschermingsbeleid 
(denk aan normen voor straling op de terreingrens van nucleaire 
installaties, saneringsnormen na afloop van een incident of 
normen voor vrijgave en ontmanteling); 

 
1 Als in dit rapport gesproken wordt over Nederland, dan wordt daarmee het Europese deel van het koninkrijk 
bedoeld.  
2 Met procesindustrie bedoelen we in dit rapport bedrijven die grote hoeveelheden grondstoffen, die natuurlijke 
radioactiviteit bevatten, op industriële wijze verwerken tot een product of halffabricaat. Producten en 
afvalstromen van de procesindustrie kunnen verhoogde concentraties van natuurlijke radionucliden bevatten. 
3 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 
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• Ook biedt dit soort overzichten de mogelijkheid om de 
gemiddelde blootstelling in Nederland en de bijdrage van 
verschillende bronnen daarin (bijvoorbeeld blootstelling door 
medische diagnostiek of straling in de woning) te vergelijken met 
die in het buitenland; 

• Informatie over de (gemiddelde) blootstelling van de bevolking in 
Nederland (en een goed op de doelgroep afgestemde duiding 
daarvan) is van groot belang bij publiekscommunicatie over 
straling; 

• Ten slotte is diverse malen gesignaleerd dat de kennisbasis en 
kennisinfrastructuur voor straling in Nederland afneemt 
(Gezondheidsraad 2008, Bijwaard en Slaper 2013, Smetsers et al. 
2018). Dit geldt ook voor de kennis over het monitoren van de 
Nederlandse stralingsbelasting. Deze kennis is bij het RIVM nog 
maar in beperkte mate aanwezig en zeer bescheiden geborgd. Als 
deze kennis verdwijnt, zal het in de toekomst moeilijker worden 
om nieuwe overzichten te genereren, of om trendanalyses te 
maken op basis van historische informatie. Ook daarom is het 
belangrijk dat deze kennis wordt geactualiseerd en vastgelegd. 

 
Om bovenstaande redenen hebben de Autoriteit (ANVS) en het 
ministerie van VWS de wens uitgesproken dat er een nieuwe 
samenhangende analyse uitgevoerd wordt die een actueel beeld 
oplevert van de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan alle 
bronnen van ioniserende straling. Ook zou een systematiek moeten 
worden uitgewerkt voor de periodieke update van deze informatie, met 
speciale aandacht voor publiekscommunicatie. Opzet en doel van dat 
onderzoek worden in de volgende sectie nader toegelicht. 
 

1.2 Onderzoeksopzet monitoring ‘Straling in de leefomgeving’ 
Bij meerdere opdrachtgevers bestaat dus de wens om de blootstelling 
van de bevolking aan ioniserende straling periodiek in kaart te brengen 
en die informatie vervolgens te delen met verschillende doelgroepen 
(algemeen publiek en professionals). In dat kader dient ook de 
verbetering van de wijze van rapporteren en communiceren van 
resultaten van het EURATOM milieumonitoringsprogramma straling te 
worden meegenomen (zie Bijlage 1 voor meer toelichting).  
 
Het RIVM heeft hiervoor een onderzoeksopzet gemaakt, die in Figuur 1 
schematisch wordt weergegeven. Het voorstel rust op twee onderzoeks- 
en publicatiestromen: 

1. Periodiek uit te brengen wetenschappelijke 
achtergrondrapportages (lage frequentie, zeg elke 5 jaar), 
gericht op professionals met een zekere stralingsdeskundigheid 
(overheidsfunctionarissen, medewerkers van andere 
kennisinstituten, leden van vakverenigingen, 
wetenschapsjournalisten, et cetera). 

2. Actuele samenvattende informatie, te vinden op een 
publieksvriendelijke en bij voorkeur interactieve website die 
speciaal ontwikkeld is voor Nederlandse burgers. 

 
Per categorie van stralingsbronnen (natuurlijk, industrie, medisch) zal 
hiervoor kennis bijeengebracht moeten worden over bronnen, 
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processen, emissies, blootstellingspaden, stralingsdoses (voor burgers, 
patiënten en werkers), afhankelijkheden (van bijvoorbeeld locatie en 
leeftijd), kritieke groepen, et cetera. Een deel van de benodigde kennis 
is reeds in eerdere projecten verworven, maar die informatie is 
verspreid over meerdere onderzoeksrapporten. Ook zal een deel van de 
aanwezige kennis achterhaald zijn. En er zal noodzakelijke informatie 
ontbreken. Om de opdracht uit te kunnen voeren moet dus informatie 
worden samengevat, vernieuwd en aangevuld. 
 

Figuur 1 Schematisch overzicht van de onderzoeksopzet voor de periodieke 
monitoring van de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende 
straling en de wijze waarop de resultaten vervolgens beschikbaar worden gesteld. 
 
Wanneer de benodigde kennis is bijeengebracht, moet die vervolgens 
worden uitgedragen naar verschillende doelgroepen. Concreet gaat het 
dan om wetenschappelijke achtergrondrapportages voor professionals 
en om informatie die begrijpelijk is voor het algemene publiek. 
 
Om de opdracht efficiënt uit te kunnen voeren is besloten om het 
onderzoek en de achtergrondrapportage daarover uit te splitsen in drie 
groepen van broncategorieën:  

i. niet- en beperkt reguleerbare natuurlijke bronnen (dit rapport);  
ii. medische diagnostiek (en aanverwante stralingskwesties rond 

beeldvorming en medisch handelen); 
iii. reguleerbare bronnen, waaronder nucleaire industrie, 

procesindustrie en consumentenproducten, en incidentele 
lozingen (historische fall-out). Ook beroepsmatige blootstelling 
en het milieumonitoringprogramma kunnen in deze rapportage 
meegenomen worden. 

 
Deze indeling is analoog aan de indeling van stralingsthema’s op de 
huidige RIVM-website. Tijdens het onderzoek wordt de verbetering van 
de publiekswebsite over straling en radioactiviteit voorbereid. Als al het 
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onderzoek gereed is, kan de nieuwe informatie dus snel op passende 
wijze voor het algemene publiek beschikbaar worden gemaakt.  
Deze rapportage is de eerste in een reeks en presenteert de resultaten 
van het onderzoek naar de blootstelling van de Nederlandse bevolking 
aan niet- en beperkt reguleerbare natuurlijke stralingsbronnen 
(broncategorie i).  
 
Industriële lozingen vallen onder de categorie reguleerbare bronnen en 
zullen behandeld worden in het rapport genoemd onder iii. Hierop 
worden twee uitzonderingen gemaakt. Een eerste uitzondering wordt 
gemaakt voor bouwmaterialen waar grondstoffen aan zijn toegevoegd 
die verhoogde concentraties van natuurlijke radionucliden bevatten. Het 
gaat dan vaak om NORM of TENORM4. Dat komt in dit rapport in 
hoofdstuk 5 en 6 aan de orde. Een tweede uitzondering geldt voor de 
opname van natuurlijke radionucliden in voedselproducten die voor een 
onbekend deel afkomstig zijn van lozingen vanuit de nucleaire industrie 
en de procesindustrie: dit staat beschreven in hoofdstuk 7. 
 
Ten slotte het volgende. Omdat de gevoeligheid voor straling 
leeftijdsafhankelijk is, is het wenselijk om inzicht te krijgen in de 
stralingsdosis van allerlei leeftijdsgroepen. Op basis van de nu 
beschikbare informatie is het echter niet mogelijk om betrouwbare 
schattingen te maken anders dan voor volwassenen. Ook voor kritieke 
groepen in de samenleving is dit maar beperkt mogelijk. Een nadere 
detaillering van de stralingsdosis naar leeftijdscategorie en kritieke 
groepen zou een aanzienlijke aanvullende onderzoeksinspanning vergen. 
In dit rapport beperken we ons daarom tot dosisschattingen voor 
volwassenen. 
 

1.3 Leeswijzer 
Ter voorbereiding op de gedetailleerde informatie in de latere 
hoofdstukken presenteren we in hoofdstuk 2 een globaal overzicht van 
de meest belangrijke natuurlijke stralingsbronnen en belastingspaden.  
 
De hoofdstukken 3 t/m 7 bevatten gedetailleerde beschrijvingen van 
natuurlijke bronnen, processen, blootstellingspaden en de daarbij 
ontvangen stralingsdoses. Bij het schrijven daarvan hebben we ervoor 
gekozen dat elk hoofdstuk afzonderlijk gelezen moet kunnen worden. 
Dat betekent dat bepaalde informatie hier en daar wordt herhaald. 
 
In hoofdstuk 7 resumeren we de dosiswaarden (gemiddelde, typisch 
bereik en extreme waarde) die via de verschillende blootstellingspaden 
worden opgelopen. Samen leveren die een schatting op van de 
gemiddelde jaardosis die leden van de bevolking als gevolg van 
natuurlijke straling oplopen, en de spreiding daarin. Afsluitend zetten we 
in hoofdstuk 8 de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen op 
een rij. 
 
Het huidige kennisniveau rond natuurlijke straling in Nederland is 
gedurende vele tientallen jaren opgebouwd. Voor een goed begrip van 

 
4 Met NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) wordt materiaal bedoeld dat natuurlijke radionucliden 
bevat, met TENORM (Technologically Enhanced NORM) worden materialen bedoeld die door industrieel 
handelen een verhoogde concentratie aan natuurlijke radionucliden bevatten. 
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de informatie die in dit rapport gegeven wordt is het handig om te weten 
welke onderzoeksprogramma’s en meetcampagnes aan deze kennis 
hebben bijgedragen. Geïnteresseerden kunnen die informatie vinden in 
Bijlage 1.  
 
De andere rapporten over de blootstelling van burgers aan straling, als 
gevolg van medische diagnostiek en reguleerbare bronnen, verschijnen 
volgens plan in 2022. In het laatste rapport zal tevens de geactualiseerde 
‘stralingstaart’ gepresenteerd worden. De voorlopige versie is te vinden 
op (RIVM.nl 2020). 
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2 Natuurlijke straling in Nederland op hoofdlijnen 

Van alle stralingsbronnen draagt straling van natuurlijke oorsprong het 
meest bij aan de stralingsdosis die we jaarlijks gemiddeld per persoon 
ontvangen in Nederland (RIVM.nl 2020). Het merendeel komt van 
radioactieve stoffen die op natuurlijke wijze zijn ontstaan uit 
radionucliden die al sinds het ontstaan van de aarde in de aardkorst 
zitten. Natuurlijke radionucliden zitten niet alleen in de bodem, maar 
ook in daarvan gemaakte bouwmaterialen zoals baksteen en beton. 
Kosmische straling, afkomstig uit de ruimte en van de zon, is 
verantwoordelijk voor het resterende deel van de dosis door natuurlijke 
straling. In dit hoofdstuk presenteren we een schematisch overzicht van 
de paden waarlangs we aan natuurlijke straling worden blootgesteld.  
 

2.1 Radioactiviteit en straling van aardse oorsprong 
Al sinds het ontstaan van de aarde zitten er radioactieve stoffen in de 
aardkorst, die om die reden primordiale radionucliden genoemd worden. 
Sommige daarvan hebben een lange halveringstijd (T½) en zijn nog 
steeds in grote mate aanwezig. Uit oogpunt van ontvangen 
stralingsdosis zijn de volgende primordialen het belangrijkst: kalium-40 
(K-40), uranium-238 (U-238) en thorium-232 (Th-232). Het 
vervalproduct van K-40 is stabiel, maar U-238 en Th-232 vormen allebei 
het beginpunt van een lange natuurlijke vervalreeks. De uraniumreeks 
start bij U-238 en eindigt bij de stabiele loodisotoop Pb-206. Daartussen 
zit een groot aantal radionucliden, waaronder Ra-226 en het gasvormige 
radon (Rn-222). De thoriumreeks begint bij Th-232 en eindigt bij de 
stabiele loodisotoop Pb-208. Ook daar zitten vele radionucliden tussen, 
waaronder Ra-224 en het gasvormige ‘thoron’ (Rn-220). Andere 
primordiale radionucliden, zoals U-235, Rb-87, La-138, Sm-147 en Lu-
176, komen relatief weinig voor en dragen daarom marginaal bij aan de 
ontvangen stralingsdosis door natuurlijke bronnen. Deze nucliden en 
hun eventuele vervalproducten, waaronder het gasvormige ‘actinon’ 
(Rn-219), worden in dit rapport daarom niet, of hooguit zijdelings 
behandeld.  
 
De natuurlijke radionucliden uit de aardbodem dragen op drie manieren 
bij aan de blootstelling aan straling:  

1. Blootstelling door externe bestraling  
Straling uit de bodem wordt vanwege haar oorsprong (terra = 
aarde) terrestrische straling genoemd. Het gaat daarbij 
hoofdzakelijk om gammastraling, afkomstig van K-40 en een deel 
van de radionucliden uit de uranium- en de thoriumreeks. 
Bouwmaterialen die gemaakt zijn van bodemmaterialen, zoals 
baksteen en beton, zenden eveneens gammastraling uit. Waar 
we ons ook bevinden, vrijwel overal staan we dus bloot aan 
gammastraling uit bodem- en/of bouwmaterialen. In het vrije 
veld gaat het uitsluitend om terrestrische straling. In het 
binnenmilieu domineert de straling van bouwmaterialen; 
terrestrische straling wordt door diezelfde bouwmaterialen voor 
het overgrote deel geabsorbeerd. 
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2. Blootstelling door inhalatie van radon- en thorondochters  
Uit radioactief verval van Ra-226 wordt in bodem- en 
bouwmateriaal voortdurend radon (Rn-222) gevormd. Uit verval 
van Ra-224 ontstaat op een vergelijkbare manier Rn-220, dat 
historisch thoron genoemd wordt. Omdat radon en thoron 
edelgassen zijn, ontsnapt een deel daarvan uit het 
moedermateriaal. Dat proces heet exhalatie. Radioactieve 
vervalproducten van radon en thoron, de zogenoemde dochters, 
zijn niet-gasvormig en binden zich gemakkelijk aan aerosolen. 
Als we gebonden of ongebonden radon- of thorondochters 
inademen, levert dat een inhalatiedosis op. Binnenshuis komen 
we zowel radon als thoron tegen. Buiten spelen thoron en 
thorondochters geen rol van betekenis.  

3. Blootstelling door ingestie van natuurlijke radionucliden 
Doordat gewassen stoffen invangen vanuit lucht en bodem, 
komen er ook natuurlijke radionucliden in groente en fruit 
terecht. En doordat veel dieren gewassen eten, zit er ook 
natuurlijke radioactiviteit in dierlijk voedsel. Inname van voedsel 
en dranken leidt dus een ingestiedosis vanwege de aanwezigheid 
van natuurlijke radioactiviteit. Kalium is voor ons lichaam een 
essentieel bestanddeel. Omdat een vast percentage van kalium 
bestaat uit de radioactieve variant K-40, worden we dus 
permanent intern bestraald door K-40 in ons lichaam. 

 
2.2 Straling en radioactiviteit van kosmische oorsprong 

Hoogenergetische deeltjes, afkomstig uit het heelal en van de zon, 
vallen in op de dampkring van de aarde en botsen op de daar aanwezige 
luchtmoleculen. Door de interactie van deze kosmische straling met de 
aardatmosfeer ontstaat een lawine aan reactieproducten. Daarbij 
worden ook zogenoemde kosmogene radionucliden gevormd. Zo 
ontstaan onder andere beryllium-7 (Be-7), tritium (H-3) en koolstof-14 
(C-14). Een belangrijk verschil met de primordiale radionucliden is dat 
de kosmogene radionucliden continu worden gevormd en weer 
vervallen. Dat leidt tot (quasi-)evenwicht in de activiteitconcentratie. 
 
Kosmische straling draagt ook op drie manieren bij aan de blootstelling 
aan straling:  

1. Blootstelling door externe bestraling op leefniveau 
Hoog in de dampkring is de intensiteit van de kosmische straling 
hoog, maar die intensiteit neemt richting aardoppervlak snel af. 
Op leefniveau is niet alleen de intensiteit van de kosmische 
straling sterk afgenomen, maar ook is de samenstelling anders 
dan hoog in de atmosfeer. Op leefniveau spreken we daarom van 
secundaire kosmische straling. Zowel binnen als buiten staan we 
permanent bloot aan secundaire kosmische straling. Maar door 
absorptie van kosmische straling door bouwmaterialen is het 
niveau binnenshuis lager dan buitenshuis.  

2. Blootstelling door externe bestraling op vlieghoogte 
De intensiteit van kosmische straling op leefniveau is relatief 
laag, maar als we gebruik maken van het vliegtuig staan we 
(relatief kortstondig) bloot aan een veel hogere 
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stralingsintensiteit. Omdat we steeds meer gaan vliegen5 
vertoont de stralingsdosis die we gemiddeld per jaar oplopen 
tijdens passagiersvluchten een stijgende trend. 

3. Blootstelling door ingestie van kosmogene radionucliden 
Net zoals dat bij de primordiale radionucliden het geval is, komt 
een deel van de kosmogene radionucliden terecht in ons voedsel 
en draagt zo bij aan de stralingsdosis door ingestie van 
natuurlijke radionucliden. 
 

2.3 Schematisch overzicht blootstellingspaden 
Figuur 2 vat samen op welke manieren we worden blootgesteld aan 
natuurlijke straling. De verschillende vormen van blootstelling zijn in die 
figuur aangegeven als zwarte tekstblokken. In de hoofdstukken 3 t/m 7 
worden deze blootstellingsroutes en de stralingsdoses die daarbij 
worden opgelopen in detail beschreven. 
 

Figuur 2 Schematisch overzicht van de blootstelling aan straling van natuurlijke 
oorsprong. 
 
Daarbij hanteren we de volgende indeling: 

• Hoofdstuk 3 - Kosmische straling op leefniveau en op vlieghoogte 
o Externe bestraling door secundaire kosmische straling in het 

buitenmilieu op leefniveau. 
o Externe bestraling door kosmische straling op vlieghoogte. 

• Hoofdstuk 3 - Terrestrische straling en radon in het buitenmilieu  
o Externe bestraling door blootstelling, in het vrije veld, aan 

gammastraling uit de bodem (en van radondochters in de 
lucht en, na depositie, op het bodemoppervlak). 

 
5 De inventarisatie in dit rapport loopt t/m 2019, dus de gevolgen van COVID-19 voor het vliegverkeer zijn 
hierin niet meegenomen. 
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o Inwendige bestraling als gevolg van inhalatie van kortlevende 
radioactieve vervalproducten van radon. 

• Hoofdstuk 5 – Externe straling in het binnenmilieu  
o Externe bestraling door gammastraling uit bouwmaterialen en 

door kosmische en terrestrische straling. 
• Hoofdstuk 6 – Radon en thoron in het binnenmilieu 

o Inwendige bestraling als gevolg van inhalatie van kortlevende 
radioactieve vervalproducten van radon. 

o Inwendige bestraling als gevolg van inhalatie van kortlevende 
radioactieve vervalproducten van thoron. 

• Hoofdstuk 7 – Natuurlijke radioactiviteit in het lichaam door 
ingestie 
o Inwendige bestraling door K-40 in ons lichaam. 
o Inwendige bestraling na ingestie van radionucliden uit de 

uranium- en thoriumreeks. 
o Inwendige bestraling na ingestie van kosmogene 

radionucliden. 
 
In de hoofdstukken 3 t/m 7 wordt regelmatig gerefereerd aan 
onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Wie daarmee niet 
bekend is, doet er goed aan om eerst Bijlage 1 door te nemen; in de 
hoofdtekst van dit rapport worden die onderzoeken slechts summier 
toegelicht.  
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3 Kosmische straling op leefniveau en op vlieghoogte 

De oorsprong van natuurlijke straling op aarde ligt deels in de kosmos en 
deels in de aardbodem. Dit hoofdstuk gaat over de eerste categorie: 
straling (en radioactiviteit) van kosmische oorsprong. Drie 
blootstellingspaden domineren de stralingsdosis die leden van de 
bevolking hierdoor oplopen:  

• continue blootstelling aan secundaire kosmische straling op 
leefniveau; 

• kortstondige blootstelling aan een veel hogere 
stralingsintensiteiten tijdens (inter)continentale vliegreizen; 

• ingestie van kosmogene radionucliden.  
 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de eerste twee blootstellingspaden. Bij 
de uitwerking daarvan hanteren we de onderstaande volgorde: 

1. Algemene beschrijving van het verschijnsel kosmische straling, 
inclusief de processen en parameters die bepalend zijn voor de 
blootstelling hieraan. 

2. Bespreking van de meet- en rekenresultaten die voorhanden zijn 
om de niveaus van secundaire kosmische straling op leefniveau 
in Nederland te karakteriseren. 

3. Berekening van de jaardosis voor leden van de Nederlandse 
bevolking door blootstelling aan secundaire kosmische straling op 
leefniveau, inclusief de aannames die daarbij gehanteerd zijn. 

4. Berekening van de stralingsniveaus op vlieghoogte en een 
vereenvoudigde reconstructie van het vlieggedrag van 
Nederlandse burgers in het jaar 2019. 

5. Schatting van de jaardosis voor leden van de Nederlandse 
bevolking door blootstelling aan kosmische straling op 
vlieghoogte, inclusief de methodiek die daarvoor is gehanteerd; 

6. Mogelijke ontwikkelingen in de blootstelling en discussie over de 
beschikbare meetgegevens en de gehanteerde methodieken. 

 
De dosis als gevolg van ingestie van kosmogene radionucliden komt in 
hoofdstuk 7 aan bod. 
 

3.1 Theoretische achtergrond kosmische straling 
3.1.1 Primaire kosmische straling 

Vanuit de ruimte komt er straling op de aarde af. Deze primaire 
kosmische straling is zowel afkomstig van bronnen buiten ons 
zonnestelsel, de zogenoemde galactische kosmische straling (GCR), als 
van onze zon, de solaire kosmische straling (SCR). GCR bestaat voor 
bijna 90% uit hoogenergetische waterstofkernen (protonen), voor 9% 
uit heliumkernen (alfadeeltjes) en voor 1% uit zwaardere atoomkernen. 
Bij deeltjes afkomstig vanaf de zon gaat het vooral om protonen. 
Magnetische velden en de dampkring vormen beschermende lagen 
tegen deze hoogenergetische deeltjes.  
 

3.1.2 Interplanetaire velden 
De snel bewegende geladen deeltjes afkomstig van de zon (‘zonnewind’) 
veroorzaken een interplanetaire veldstroom en tevens een magnetisch 
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veld. Dit zogenoemde interplanetaire magnetisch veld is de belangrijkste 
beschermende factor tegen GCR. De intensiteit van galactische straling 
die op ons zonnestelsel afkomt is redelijk stabiel in de tijd. Het 
interplanetaire magnetisch veld van de zonnewind houdt de GCR deels 
weg van ons zonnestelsel en dus ook weg van de aarde. Dit zorgt voor 
een lagere flux van galactische protonen in de aardatmosfeer. Door 
fluctuaties in het gedrag van de zon ontstaan er ook fluctuaties in het 
interplanetaire magnetisch veld, en daarmee ook in de intensiteit van de 
GCS die invalt op de dampkring van de aarde (Prettyman 2007). 
 

3.1.3 Geomagnetisch veld 
De aarde heeft zelf ook een magnetisch veld, dat zich tot op duizenden 
kilometers boven het aardoppervlak uitstrekt. De kosmische geladen 
deeltjes, zowel GCR als SCR, worden door dit geomagnetische veld 
afgebogen. De aardmagnetische veldlijnen treden in, respectievelijk uit 
het aardoppervlak bij de magnetische noord- en zuidpool. Die liggen 
dicht bij de geografische noord- en zuidpool, maar vallen daar niet 
precies mee samen.  
 
Protonen en andere deeltjes afkomstig van de zon hebben relatief lage 
energieën (1-100 MeV) en worden grotendeels door het magnetisch veld 
ingevangen. De gemiddelde energie van de solaire protonen is ongeveer 
2,5 MeV. Voor de solaire protonen met een energie boven de 10 MeV 
geldt een flux van minder dan 10 cm-2·s-1 (GOES space environment 
satellite data 2020). De stroom van geladen deeltjes vanaf de zon, de 
zonnewind, kan bij extreme zonuitbarstingen toenemen in omvang en 
energie. Dat wordt een zonnestorm genoemd.  
 
Galactische deeltjes hebben energieën die vele ordes van grootte hoger 
zijn. De meeste galactische protonen hebben een energie van tussen 
100 MeV en 1 GeV, maar energieën tot 1020 eV komen voor (Lindborg 
2004). Deze deeltjes worden langs de aardmagnetische lijnen geleid, 
richting noord- en zuidpool, en benaderen de aarde tot een hoogte van 
40 à 50 km.  
 
Zonneactiviteit varieert met de 11-jarige zonnecyclus, maar ook 
daarbinnen komen fluctuaties voor. Doordat de intensiteit van 
ioniserende straling van de zon varieert, verandert ook het magnetisch 
veld rond de aarde. Dit heeft tot gevolg dat de beschermende werking 
van het magnetisch veld niet constant is. Gemiddeld dringen alleen 
protonen met een energie hoger dan enkele tientallen MeV door tot in 
onze atmosfeer (Wang et al. 2015), maar hoe groot het aandeel van de 
protonen exact is dat doordringt in onze atmosfeer, hangt af van de 
toestand van het magnetisch veld rond de aarde. De verstoring van dit 
magnetisch veld wordt uitgedrukt met de zogenoemde Kp-index. De 
Kp-index gaat van 0 tot 9, waarbij 1 staat voor een rustig magnetisch 
veld en 5 of meer voor magnetische stormen.  
 
De afschermende werking van het in de tijd variërende magnetisch veld 
wordt bepaald met drempelwaarden waaronder de protonenflux in de 
atmosfeer nul is. Deze zogenoemde vertical cutoff rigidities (VCR) zijn 
locatie-afhankelijk en staan voor de minimale energie die een deeltje 
moet hebben om niet door het magnetisch veld te worden ingevangen. 
Alleen deeltjes met een hogere energie kunnen dus de atmosfeer 
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binnendringen, richting het aardoppervlak. Bij de magnetische polen, 
waar de magnetische lijnen richting het aardoppervlak buigen, is de VCR 
gelijk aan nul. Rond de evenaar, waar de magnetische lijnen vrijwel 
parallel lopen aan het aardoppervlak, is echter minimaal 14 GV nodig 
om door te dringen tot in de aardatmosfeer. Boven Nederland is de VCR 
ongeveer 2,6 à 3,0 GV. 
 

Figuur 3 De interplanetaire ruimte, met links een CME vanaf de zon, in het midden 
een plasma schokgolf en rechts het magnetisch veld (de magnetosfeer) rondom 
onze aarde (het kleine bolletje, half wit en half donkerblauw). (Illustratie 
afkomstig van ESA & NASA, credit: Steele Hill, NASA). 
 
Tijdens de jaren van maximale zonneactiviteit is er een langere periode 
met een lagere bijdrage aan de stralingintensiteit door GCR. Een flinke 
zonnestorm kan een magnetische schokgolf veroorzaken, die zorgt voor 
een plotselinge, zeer snelle reductie van GCR. Zo’n plotselinge afname, 
tot wel 15% a 30% in tientallen minuten, wordt een ‘Forbush afname’ 
genoemd. Een Forbush afname wordt gevolgd door een gradueel herstel 
gedurende enkele uren of dagen. Ook tijdens de herstelperiode is de 
stralingsintensiteit in de atmosfeer dus lager (Grieder 2001, Lindborg et 
al. 2004).  
 
Het jaar 2019 viel in een periode van minimale zonactiviteit: december 
2019 was de start van een nieuwe zonnecyclus. Tussen 2023 en 2026 
wordt er weer een periode van maximale zonneactiviteit verwacht. Dit 
betekent dat na lange tijd met weinig zonneactiviteit de komende jaren 
de kans op explosies (zonnevlammen) en uitbarstingen (coronal mass 
ejections ofwel CME’s) weer zal toenemen. Bij zonnevlammen komen 
vooral fotonen vrij die 8 minuten later de aarde bereiken. Bij CME’s 
komen grote hoeveelheden geladen deeltjes vrij. De ioniserende fotonen 
van zonnevlammen zullen onze atmosfeer niet bereiken en zijn voor het 
stralingsniveau dus niet van belang. Een CME kan wel invloed hebben op 
het stralingsniveau in de aardatmosfeer. Een protonenflux volgend op een 
CME kan plotseling toenemen tot wel 50.000 protonen·cm-2·s-1, met 
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protonenergieën boven 10 MeV. Wanneer satellieten fluxwaarden van 
hoogenergetische protonen (E> 10 MeV) boven de 10 cm-2·s-1 meten, dan 
spreken we over een storm. Wanneer de van de zon vrijgekomen deeltjes 
versneld worden (door een flare of door magnetische schokvelden tussen 
de planeten) spreken we van een Solar Particle Event (SPE). Tijdens SPE’s 
variëren protonenenergieën tussen 10 en 100 MeV, maar protonen met 
energieën ruim boven de 100 MeV zijn ook waargenomen (Bahadori et al. 
2017). Zeer hoogenergetische solaire protonen (boven enkele tientallen 
MeV) dringen door in onze magnetosfeer en worden, net als de 
galactische protonen, bij de magnetische noord- en zuidpolen langs de 
magnetische lijnen richting aarde geleid (Wang et al. 2015). Deze deeltjes 
kunnen voor verhogingen van dosistempowaarden in de atmosfeer rond 
de pool zorgen. Dosisverhogingen vinden meestal plaats op grotere 
hoogten. Alleen extreem hoogenergetische solaire protonen, die worden 
gerelateerd aan SPE’s, zorgen voor dosistempoverhogingen op leefniveau. 
Dosisverhogingen door SPE’s zijn meestal kortdurende gebeurtenissen, 
van typisch enkele uren. 
 
De consequentie van de aardmagnetische veldlijnen is dat de kosmische 
stralingsintensiteit afhankelijk is van de geomagnetische breedtegraad: 
bij de polen is de intensiteit hoger dan rond de evenaar. In Nederland, 
met zijn beperkte afmetingen, zien we dat verschil nauwelijks, maar bij 
vliegreizen speelt dit wel een rol van betekenis. Ook neemt de invloed 
van veranderingen van het magnetisch veld toe naarmate men dichter 
bij de magnetische pool komt. Rond de evenaar is het effect van de 
wijziging in het magnetisch veld relatief klein (Lindborg et al. 2004). Een 
plotselinge toe- of afname van de stralingsintensiteit zien we dus vooral 
bij de polen. De activiteit van de zon heeft dus vooral invloed op het 
aantal geladen deeltjes van buiten ons zonnestelsel dat de atmosfeer 
bereikt. Het aantal galactische deeltjes dat de aardatmosfeer bereikt is 
maximaal wanneer de activiteit van de zon minimaal is, en vice versa. 
 

3.1.4 Secundaire kosmische straling in dampkring 
De dampkring rond de aarde vormt de tweede belangrijke beschermlaag 
tegen kosmische straling. Protonen die tot in onze atmosfeer doordringen 
botsen daar met zuurstof, stikstof en andere moleculen. Via een cascade 
van interacties ontstaan daardoor allerlei reactieproducten, waaronder 
pionen, neutronen, fotonen, muonen, elektronen en positronen. De 
hoogenergetische deeltjes die ontstaan door de interactie van primaire 
kosmische deeltjes met moleculen in de dampkring worden samen 
aangeduid als secundaire kosmische straling. Of een secundair deeltje het 
aardoppervlak bereikt hangt af van zijn energie, de dichtheid van de 
dampkring en van de halveringstijd van het deeltje. Ondanks het feit dat 
de deeltjes relativistisch zijn en daardoor in ons assenstelsel een 
verlengde levensduur hebben, zullen secundaire deeltjes met 
halveringstijden korter dan 10-12 s (zoals pionen) het aardoppervlak niet 
bereiken. Muonen met een halveringstijd van 2,2.10-6 s (bij stilstand) 
bereiken het aardoppervlak wel (Grieder 2001).  
 
De intensiteit van secundaire kosmische straling neemt af met 
afnemende hoogte. Ook de samenstelling verandert met de hoogte.  
Door de interactie van kosmische straling met luchtmoleculen (hoog) in 
de dampkring ontstaan ook radioactieve isotopen, die vanwege hun 
oorsprong kosmogene radionucliden genoemd worden. Het gaat daarbij 
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met name om koolstof-14 (C-14), natrium-22 (Na-22), beryllium-7 
(Be-7) en tritium (H-3). Omdat een deel van deze stoffen in de 
voedselketen terechtkomt, levert dat een bijdrage aan de stralingsdosis 
die we jaarlijks van nature oplopen. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 7. 
 

3.1.5 Secundaire kosmische straling op leefniveau 
De secundaire kosmische straling op leefniveau vindt zijn oorsprong dus 
vrijwel volledig in galactische straling met een energie hoger dan de 
VCR, die de dampkring bereikt en daar interacties ondergaat met 
luchtmoleculen. Secundaire kosmische straling op leefniveau bestaat 
voor een belangrijk deel uit muonen en neutronen. De muonen hebben 
energieën tussen de 1 en 20 GeV. De neutronen hebben hoog in de 
atmosfeer energieën tot 10 GeV en remmen door (in)elastische 
botsingen af richting het aardoppervlak. Op leefniveau zijn er duidelijk 
twee verschillende energiebanden meetbaar met hoge flux (Gordon et 
al. 2004). Deze banden zijn direct gelieerd aan de oorsprong van de 
neutronen. De eerste groep bestaat uit neutronen met een energie rond 
de 100 MeV (op leefniveau) die hoog in de atmosfeer door kosmische 
protonen uit de kernen van stikstof- en zuurstofatomen zijn gestoten. 
De tweede groep bestaat uit neutronen met energieën van 1 à 2 MeV. 
Deze neutronen komen vrij wanneer in de atmosfeer geëxciteerde 
zuurstof- of stikstofkernen terugvallen naar de grondtoestand. Om die 
reden worden ze ook wel verdampingsneutronen genoemd (Saxena 
1990, Bütikofer 2018). 
 
Gedurende de 11-jarige zonnecyclus varieert de jaargemiddelde waarde 
van de kosmische stralingsintensiteit op leefniveau. Ook op tijdschalen 
van dagen tot enkele maanden kunnen variaties optreden, vooral 
vanwege geomagnetische stormen.  
 
Doordat secundaire kosmische straling het restproduct is van interacties 
in de dampkring, is de intensiteit van de straling die het aardoppervlak 
bereikt ook afhankelijk van de massa van de volledige kolom lucht boven 
de (meet)locatie. Dat betekent dat de intensiteit van secundaire 
kosmische straling op leefniveau varieert met de luchtdruk. Is die hoger 
dan gemiddeld, dan is het stralingsniveau lager dan gemiddeld, en vice 
versa. Gedetailleerde metingen aan muonen op leefniveau, uitgevoerd in 
Braunschweig, laten een sterke correlatie zien met de luchtdruk en dus 
met de variatie in seizoenen (Wissmann et al. 2005). 
 

3.1.6 Afscherming door bouwconstructies 
Op leefniveau staan we zowel buiten als binnen bloot aan secundaire 
kosmische straling. Maar doordat bouwconstructies een deel van de 
kosmische straling van buiten absorberen, is de stralingsintensiteit binnen 
lager dan buiten. Er zijn internationaal gezien weinig meetgegevens 
beschikbaar over de afscherming van kosmische straling door gebouwen. 
Volgens UNSCEAR variëren de transmissiefactoren voor kosmische 
straling tussen 0,4 voor de laagste verdiepingen in gebouwen met een 
zware betonnen constructie tot vrijwel 1 in het geval van kleine houten 
woningen (UN 2000).  
 

3.1.7 Neutronen monitoring en CARI 
De neutronen die in de atmosfeer ontstaan door interacties van protonen 
met atoomkernen worden gemeten door een netwerk van 
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neutronendetectoren in meetstations op de grond. Sommige daarvan 
bevinden zich op zeeniveau, maar andere zijn in de bergen gesitueerd en 
liggen tot op hoogtes van meer dan 3 km. De meetgegevens, die worden 
opgeslagen in de zogenoemde Neutron Monitor database (NMDB), 
vormen een belangrijke input voor dosisberekeningen (NMDB 2021). 
 
Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die de dosis van 
kosmische straling in de atmosfeer kunnen berekenen. CARI is een 
veelgebruikt programma dat wordt verstrekt en onderhouden door de 
U.S. Federal Aviation Administration (FAA). De meest recente en 
geavanceerde versie is CARI-7A (Copeland 2017, FAA 2021).  
 
Het CARI-programma berekent dosiswaarden (afgeleid van Monte Carlo 
simulaties) op basis van GCR-niveaus over de tijd, op verschillende 
hoogten en op verschillende geografische locaties. Om veranderingen in 
de intensiteit van GCR door zonneactiviteitwisselingen uit te drukken, 
maakt CARI gebruik van een heliocentric potential (HCP). Deze 
belangrijke parameter wordt maandelijks beschikbaar gesteld door de 
FAA en kan worden geïnterpreteerd als het elektrisch veld in de 
interplanetaire ruimte tussen zon en aarde, uitgedrukt in volt. Het jaar 
2019 was een jaar met weinig zonneactiviteit. De gemiddelde HCP-
waarde was toen 286 MV. In 2013 (maximale zonneactiviteit) bedroeg 
de gemiddelde HCP-waarde 565 MV. HCP-waarden hebben als voordeel 
dat ze niet zijn gebonden aan een geografische locatie op aarde. HCP’s 
worden berekend op basis van meetwaarden van neutronendetectoren 
op de grond (FAA 2021). Er is een anti-correlatie tussen gemeten 
neutronenwaarden en de HCP-waarde: hoe lager de neutronenwaarde, 
hoe hoger de HCP. 
 

3.2 Secundaire kosmische straling op leefniveau in Nederland 
3.2.1 Metingen van secundaire kosmische straling in Nederland 

In Nederland is bij meerdere gelegenheden onderzoek gedaan naar 
natuurlijke (achtergrond)straling in het buitenmilieu, maar daarbij is 
maar heel beperkt specifiek gekeken naar (de verschillende 
stralingscomponenten van) secundaire kosmische straling. In bijna alle 
gevallen ging het om metingen van kosmische en terrestrische straling 
samen, waarbij het onderscheid tussen beide bestanddelen op 
hypothetische gronden werd vastgesteld.  
 
Er zijn twee uitzonderingen. Zowel bij het vrije-veld onderzoek van 
SAWORA (Van Dongen et al. 1984, Van Dongen en Stoute 1985) als bij 
het onderzoek naar variaties in de natuurlijke achtergrond (Smetsers en 
Blaauboer 1996) zijn met een Reuter-Stokes ionisatiekamer vrije-veld 
metingen uitgevoerd buiten het bereik van terrestrische straling (zie 
Bijlage 1 voor meer informatie over deze onderzoeksprogramma’s). In 
het tweede geval is dat gedaan op een houten boot op het midden van 
de Kagerplassen. Bij deze onderzoeken zijn (na conversie van 
grootheden en correctie voor gammastraling vanuit personen) waarden 
gevonden voor het omgevingsdosisequivalenttempo van 43 ± 2 
respectievelijk 42 ±1 nSv/h.  
 
Bij het onderzoek naar variaties in de natuurlijke achtergrond zijn ook 
data geanalyseerd van het toenmalige Landelijk Meetnet voor 
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Radioactiviteit (LMR). De ondergezochte dataset bevatte onder andere 
meer dan twee miljoen meetgegevens van het omgevingsdosis-
equivalenttempo, die gedurende meerdere jaren (1989−1995) op 
verschillende locaties op 10 minuut basis bepaald waren. Uit die data-
analyse bleek dat de kosmische stralingscomponent over langere periodes 
(van zeg een jaar) een normale verdeling laat zien, met een gemiddelde 
Ḣ*(10)-waarde van ongeveer 40 nSv/h en een breedte (1σ) van 1,2 nSv/h 
(Smetsers en Blaauboer 1997b).  
 

3.2.1.1 Invloed van zonneactiviteit op kosmische straling op leefniveau 
Gemiddeld over een jaar varieerde het omgevingsdosistempo, zoals 
bepaald door het LMR tussen 1989 en 1994, binnen enkele nSv/h. Een 
groot deel van die variëteit van jaar tot jaar kan worden toegeschreven 
aan variaties in de kosmische bronterm gedurende de zonnecyclus. Ook 
op kortere tijdschalen zijn variaties gedetecteerd. Zo vond in de zomer 
van 1991 een dusdanig zware geomagnetische storm plaats, dat de 
gevolgen daarvan op zeeniveau merkbaar waren: in juni was de  
Ḣ*(10)-waarde, zoals bepaald door het LMR, zo’n 10% lager dan in mei. 
In september van dat jaar werden weer normale waarden gemeten. 
Deze tijdelijke dip werd ook elders in de wereld gesignaleerd, onder 
andere met neutronen monitoren (Smetsers en Blaauboer 1996, 
Smetsers en Blaauboer 1997a). Zo’n sterke reductie van het secundaire 
kosmische stralingsniveau is in Nederland in de dertig jaar daarna nooit 
meer waargenomen. 
 

3.2.1.2 Invloed van atmosferische druk op kosmische straling leefniveau 
De intensiteit van secundaire kosmische straling op leefniveau varieert 
met de luchtdruk, p. In Nederland varieert de luchtdruk binnen een 
bandbreedte van circa 80 hPa rond een gemiddelde waarde die ongeveer 
gelijk is aan de standaard druk (po = 1013 hPa, ofwel 1033 g/cm2). Op 
basis van meetgegevens van het LMR is een (negatieve) coëfficiënt 
bepaald die vastlegt in welke mate een afwijking van de luchtdruk ten 
opzichte van de standaard druk leidt tot een verandering van het 
omgevingsdosisequivalenttempo. Voor die coëfficiënt is een waarde 
gevonden van -0,120 ± 0,003 nSv/h per hPa. Variatie van de luchtdruk 
over een bereik van 80 hPa leidt dus een variatie van het omgevings-
dosisequivalenttempo door secundaire kosmische straling van ongeveer 
10 nSv/h (Smetsers en Blaauboer 1996, Smetsers en Blaauboer 1997a). 
Bij een meting van de kosmische stralingscomponent is het dus belangrijk 
om gelijktijdig de luchtdruk vast te stellen, zodat de stralingsmeting 
gecorrigeerd kan worden naar standaarddruk. 
 

3.2.1.3 Onzekerheid meetresultaten kosmische stralingscomponent 
Bij het onderzoek naar variaties in de natuurlijke achtergrond is reeds 
opgemerkt dat de resultaten van kosmische stralingsmetingen, 
uitgevoerd met apparatuur die gekalibreerd is voor gammastraling, met 
de nodige voorzichtigheid moeten worden beoordeeld (Smetsers en 
Blaauboer 1996). Een vergelijkbare conclusie kan worden getrokken uit 
de resultaten van diverse in Eurados-verband uitgevoerde 
ringonderzoeken naar de respons van milieumonitoren voor externe 
straling (Thompson et al. 2000, Dombrowski 2010, Dombrowski 2018). 
Kalibratie van meetapparatuur voor de detectie van externe straling in 
de omgeving vindt doorgaans plaats in een of meerdere bundels van 
gamma- en/of Röntgenstraling met een energie ergens tussen 100 en 
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1000 keV. Vaak wordt daarvoor de gammalijn van Cs-137 (662 keV) 
gebruikt; die komt namelijk goed overeen met het midden van het 
energiespectrum van natuurlijke radionucliden van terrestrische 
oorsprong. Die kalibratie is echter niet geldig voor secundaire kosmische 
straling. Die bestaat immers uit een grote variëteit aan 
hoogenergetische deeltjes, die zowel qua aard als qua energie 
verschillen van gammastraling van terrestrische oorsprong.  
 

3.2.1.4 Afschermingsmetingen van kosmische straling door bouwconstructies 
Omdat we in Nederland veel meer binnen zijn dan buiten, lopen we de 
meeste blootstelling aan kosmische straling binnenshuis op. Wel is de 
intensiteit van kosmische straling, vanwege afscherming door 
bouwmaterialen, binnen lager dan buiten. Tijdens het SAWORA-
onderzoek, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, is de transmissie van 
(de ioniserende component van) kosmische straling door 
bouwconstructies gemeten door gebruik te maken van twee typen 
meetapparaten waarvan de een wel gevoelig is voor kosmische straling, 
en de ander niet. Daarbij zijn transmissiefactoren bepaald voor vier 
categorieën gebouwen uit die tijd (Julius en van Dongen 1985a). De 
resultaten zijn samengevat in Tabel 1. Omdat het hier gaat om het 
quotiënt van binnen- en buitenmetingen, spelen eventuele systematische 
meetfouten van de kosmische stralingscomponent een minder grote rol.  
 
Tabel 1 Gemiddelde transmissiefactoren voor secundaire kosmische straling voor 
vier verschillende typen Nederlandse gebouwen, zoals bepaald en toegepast in 
SAWORA (Julius en van Dongen 1985a). 
Type woning Transmissie 
Vrijstaande woningen met houten  
plafonds 0,82 

Niet-vrijstaande woningen en bedrijfspanden met 
houten plafonds en vloeren 0,76 

Vrijstaande en niet-vrijstaande woningen en 
bedrijfspanden met betonnen plafonds en vloeren 0,50 

Meergezinswoningen  
(flats) 0,41 

 
3.2.2 Berekeningen van secundaire kosmische straling in Nederland 

Met het rekenmodel CARI-7 (Copeland 2017) kan het omgevingsdosis-
equivalenttempo op leefniveau berekend worden. Kosmische straling op 
leefniveau bestaat uit verschillende typen straling waarvan de dosis 
wordt veroorzaakt door de volgende componenten: neutronen, fotonen, 
elektronen, positronen, negatieve muonen, positieve muonen en 
protonen. Overige stralingsdeeltjes zijn verwaarloosbaar voor de dosis. 
Met CARI 7 hebben we voor Nederland jaargemiddelden berekend voor 
de jaren 2013 (maximale zonneactiviteit) en 2019 (minimale 
zonneactiviteit). Daarbij zijn de volgende op Nederland afgestemde 
invoergegevens gebruikt: (Lat; Long) = (52,3080; 4,7642), VCR = 
2,78 GV en de atmosferische druk = 1033 g/cm2. De omgevingsdosis-
equivalenttempi zijn weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 4 CARI-7-berekeningen van het jaargemiddelde omgevings-
dosisequivalenttempo in Nederland op leefniveau door verschillende componenten 
van secundaire kosmische straling, voor de jaren 2013 (maximale zonneactiviteit) 
en 2019 (minimale zonneactiviteit).  
 
Voor 2013 bedraagt de jaargemiddelde waarde van het totale 
omgevingsdosisequivalenttempo door secundaire kosmische straling 
volgens CARI-7 39,9 nSv/h. De voor 2019 berekende waarde valt met 
42,2 nSv/h bijna 6% hoger uit. 
 

3.3 Effectieve dosis door secundaire kosmische straling in Nederland 
Omdat er voor de situatie in Nederland maar weinig meetgegevens 
voorhanden zijn, die tevens een onbekende systematische fout bevatten, 
kiezen we ervoor om de gemiddelde jaardosis voor leden van de 
bevolking als gevolg van blootstelling aan kosmische straling op 
leefniveau hoofdzakelijk te baseren op berekende waarden. In eerste 
instantie beschouwen we de effectieve dosis in het buitenmilieu. 
Vervolgens berekenen we de gemiddelde effectieve jaardosis voor leden 
van de bevolking door rekening te houden met de gemiddelde 
verblijftijden binnen respectievelijk buiten, en de gemiddelde afscherming 
van secundaire kosmische straling door woningen en gebouwen.  
 

3.3.1 Dosisschattingen door CARI-7 
Met het rekenmodel CARI-7 kan niet alleen het omgevingsdosis-
equivalenttempo op leefniveau worden berekend, maar ook de effectieve 
dosis die daarvan het gevolg is. Het gaat dan om de dosis die een 
hypothetische persoon oploopt die 100% van de tijd buiten is. De 
berekeningen zijn gebaseerd op weegfactoren volgens ICRP-103 (ICRP 
2007). De resultaten voor neutronen, fotonen, elektronen, positronen, 
negatieve muonen, positieve muonen en protonen zijn weergegeven in 
Figuur 5. Bij de berekening zijn dezelfde invoergegevens gebruikt als bij 
de berekening van H*(10). 
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Figuur 5 CARI-7-berekeningen van de jaargemiddelde effectieve dosis in 
Nederland door verschillende componenten van secundaire kosmische straling, 
voor de jaren 2013 (maximale zonneactiviteit) en 2019 (minimale zonneactiviteit). 
Dit is de dosis die een hypothetische persoon oploopt die 100% van de tijd buiten 
is. De berekeningen zijn gebaseerd op weegfactoren volgens ICRP-103 (ICRP 
2007). 
 
Voor 2013 bedraagt de totale jaardosis door secundaire kosmische 
straling (100% buiten) volgens CARI-7 310 μSv/j. Voor 2019 is een 
waarde berekend van 326 μSv/j (ongeveer 5% meer). Merk op dat voor 
hoogenergetische fotonen en muonen het omgevingsdosisequivalent (zie 
Figuur 4) geen conservatieve schatter is van de effectieve dosis (zie 
Figuur 5).  
 
De door CARI-7 berekende jaardosis van gemiddeld 318 μSv/j valt 
ongeveer 10% lager uit dan de schatting volgens UNSCEAR (UN 2000). 
Voor een deel komt dat doordat de UNSCEAR-gegevens nog zijn 
gebaseerd op weegfactoren uit ICRP-60 (ICRP 1991). In tegenstelling tot 
UNSCEAR schrijft CARI-7 het grootste aandeel van de effectieve dosis toe 
aan neutronen, en niet aan muonen: van de totale effectieve dosis is 
volgens CARI-7 ongeveer 44% afkomstig van neutronen, 35% van 
muonen, bijna 8% van fotonen, bijna 6% van protonen en bijna 7% van 
elektronen en positronen.  
 
Een fictieve persoon die 100% van de tijd buiten verblijft, loopt voor een 
gemiddelde situatie in Nederland volgens CARI-7 dus een effectieve dosis 
op door secundaire kosmische straling van 0,32 mSv/j. Door variaties in 
zonneactiviteit en atmosferische druk kan de gemiddelde waarde in een 
gegeven jaar maximaal 10% van dit gemiddelde afwijken (UN 2000, 
Wissmann et al. 2005).  
 

3.3.2 Schatting gemiddelde effectieve jaardosis door secundaire kosmische 
straling 
Voor de werkelijke dosis die leden van de bevolking gemiddeld per jaar 
oplopen door blootstelling aan secundaire kosmische straling op 
leefniveau, moeten we rekening houden met de gemiddelde 
verblijftijden binnen en buiten. In rapporten van EURATOM wordt in de 
regel een verhouding gehanteerd van 80% binnen tegen 20% buiten. In 
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Nederland ligt die verhouding iets extremer en hanteren we een 
gemiddelde verblijftijdverhouding binnen/buiten van 90/10.  
 
Voor de blootstelling binnen moeten we de mate van afscherming door 
bouwconstructies in rekening brengen. Die verschilt per type gebouw 
(zie Tabel 1) en per stralingscomponent. Flats en woningen met 
betonnen vloeren en plafonds zorgen voor relatief veel afscherming. Dat 
geldt ook voor grote gebouwen, zoals kantoren, fabrieken, scholen en 
musea. Woningen en gebouwen met houten vloeren en plafonds 
schermen secundaire kosmische straling veel minder sterk af. Dat geldt 
in het bijzonder voor simpele houten (vakantie)woningen en 
bijvoorbeeld woonboten. In de laatstgenoemde categorieën is de 
afscherming vrijwel nihil.  
 
Het huidige woningenbestand bestaat voor ongeveer twee derde uit 
eengezinswoningen en ongeveer een derde uit meergezinswoningen. 
Van de eengezinswoningen is ongeveer een derde gebouwd vóór 1965. 
Dat jaar kan worden gezien als kantelpunt voor de toepassing van 
houten respectievelijk betonnen vloeren en plafonds. Uitgaande van de 
huidige verdeling van type woningen en de transmissiefactoren voor de 
ioniserende component van kosmische straling zoals gegeven in Tabel 1, 
komen we voor de direct ioniserende component op een gemiddelde 
transmissiefactor van ongeveer 0,65.  
 
Voor de gemiddelde transmissiefactor voor neutronen baseren we ons 
op literatuurgegevens. Naast thermische neutronen treffen we op 
zeeniveau ‘kosmische’ neutronen aan in twee energiebanden: neutronen 
met energieën rond 100 MeV, en zogenoemde ‘verdampingsneutronen’ 
met energieën rond 2 MeV (Gordon et al. 2004).  
 
Berekende gegevens over de afscherming van neutronen door beton zijn 
te vinden in (Aguayo et al. 2011). Voor neutronen in het energiebereik 
0-20 MeV berekenen zij voor 20 cm beton een gemiddelde transmissie 
van 32%. Voor neutronen met een energie van 20 MeV of meer komen 
ze op een waarde van ongeveer 80%. Als conservatieve aanname 
kunnen we de bovengevonden gemiddelde transmissiefactor van 0,65 
voor Nederlandse woningen dus ook van toepassing verklaren op de 
neutronencomponent van kosmische straling. 
 
Uitgaande van een gemiddelde effectieve dosis door secundaire 
kosmische straling in het Nederlandse buitenmilieu van 0,32 mSv/j 
(zie 3.4.1), een gemiddelde verblijftijdverhouding binnen/buiten van 
90/10 en een gemiddelde transmissie van secundaire kosmische straling 
door bouwconstructies van 0,65, komen we voor de gemiddelde 
effectieve dosis voor leden van de bevolking door blootstelling aan 
secundaire kosmische straling op leefniveau op een waarde van 
0,22 mSv/j. 
 

3.4 Kosmische straling op vlieghoogte 
3.4.1 Extra dosis kosmische straling door vliegen 

In het laatste RIVM-rapport over de stralingsdosis tijdens vliegreizen 
(Blaauboer 2003) staat informatie voor de periode 1988-2002. 
Sindsdien heeft de luchtvaart, zoals werd voorzien, een enorme vlucht 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 38 van 163 

genomen. Om de recente vliegdosiswaarden voor de gemiddelde 
Nederlander te bepalen zijn het vlieggedrag en de dosiswaarden van 
2019 in kaart gebracht. Deze paragraaf begint met algemene informatie 
over kosmische straling op vlieghoogte. Vervolgens geven we een 
beschrijving van aantallen passagiers en bestemmingen. Op basis 
daarvan schatten we ten slotte de effectieve jaardosis die leden van de 
bevolking ontvangen als gevolg van kosmische straling op vlieghoogte.  
 

3.4.2 Kosmische straling op vlieghoogte 
Kosmische straling neemt snel toe met de hoogte. Hoger in de atmosfeer, 
op hoogten die gebruikelijk zijn voor commerciële vliegreizen, is het 
stralingsniveau ongeveer honderd keer sterker dan op zeeniveau.  
 
Op vlieghoogte vormen neutronen het belangrijkste aandeel in de dosis, 
gevolgd door protonen. Een minder belangrijke bijdrage komt van 
elektronen, fotonen en muonen. De bijdrage van zwaardere 
atoomkernen is verwaarloosbaar. Deze verhouding geldt zowel tijdens 
maximale als tijdens minimale zonneactiviteit en verschilt weinig tussen 
de verschillende vliegroutes (Lindborg et al. 2004). In Figuur 6 is de 
relatieve bijdrage te zien van de verschillende stralingssoorten op het 
omgevingsdosisequivalent op een vlieghoogte van 11,3 km. De waarden 
zijn berekend met behulp van het computermodel EPCARD (versie 3.2), 
voor verschillende bestemmingen vanaf Duitsland (München/Frankfurt) 
tijdens maximale zonneactiviteit (1991). EPCARD (European Program 
Package for the Calculation of Aviation Route Doses) is een in Duitsland 
ontwikkeld softwarepakket, waarmee zowel de effectieve dosis als het 
omgevingsdosisequivalent kan worden berekend, op hoogtes variërend 
tussen 5 en 25 km.  
 

Figuur 6 Relatieve bijdrage aan de omgevingsdosisequivalent H*(10) voor 
verschillende bestemmingen vanaf Duitsland (München/Frankfurt) tijdens 
maximale zonneactiviteit (1991) op een vlieghoogte van 37000 ft (~ 11,3 km). 
 
In februari 2008 (heliocentric potential van 312 MV) zijn door Takada op 
10,8 km hoogte (atmosferische diepte van 249 g/cm2) en 39⁰ NB (met 
een vertical cut-off rigidity van 10,2 GV) aan boord van een vliegtuig 
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neutronen gemeten met energieën van 7 tot 180 MeV, en fotonen met 
energieën van 4 tot 50 MeV (Takada et al. 2010). Ook andere 
onderzoekers hebben metingen uitgevoerd met detectoren aan boord 
van een vliegtuig (Hajek et al. 2004, Hwang et al. 2010). Hajek et al. 
vergeleken hun meetwaarden met de berekende waarden van het 
programma CARI en kwamen tot de conclusie dat de gemeten 
omgevingsdosisequivalenten goed overeenkwamen met de CARI-
berekeningen.  
 
Voor passagiers en vliegtuigbemanning wordt de dosis voornamelijk 
bepaald door GCR. De invloed van GCR op de vliegdosis is niet alleen 
afhankelijk van de vlieghoogte en de geomagnetische coördinaten 
(lengtegraad en breedtegraad), maar ook van de zonneactiviteit.  
 
Soms dringen hoogenergetische solaire protonen door in de atmosfeer. 
Gemiddeld eens per jaar zorgt een SPE voor een toename van de dosis 
op vlieghoogte. Een dosisverhoging door SPE op vlieghoogte gebeurt 
binnen enkele minuten en kan vervolgens uren tot dagen aanhouden. 
 
Er wordt geschat dat, wanneer er door een gebied wordt gevlogen met 
een verhoogd stralingsniveau veroorzaakt door een SPE, het extra 
omgevingsdosisequivalent voor vliegtuigbemanning enkele tientallen 
microsieverts per vlucht kan bedragen. Tijdens een zeer grote SPE in 
september 1989 is voor de bemanning van de toen nog vliegende 
Concorde (op 20 km hoogte) een extreem hoog extra omgevingsdosis-
equivalent berekend van 4 mSv (Lantos en Fuller 2003). Om deze reden 
wordt aangeraden om vliegtuigen tijdens een SPE te laten zakken naar 
lagere hoogtes (Schimmerling 2011). Overigens zorgen grote SPE’s niet 
alleen voor gezondheidsrisico’s bij mensen, maar er zijn ook risico’s voor 
schade aan elektronica en verstoring van communicatie. Vliegroutes 
over de polen, waar de invloed van SPE’s het grootst is, zouden in die 
omstandigheden zorgvuldig afgewogen moeten worden.  
 
Vanuit plotselinge verhogingen van de op grondniveau gemeten 
neutronenflux, die worden gerelateerd aan SPE’s, worden dosiswaarden 
op vlieghoogte tijdens een SPE teruggerekend. De voor de berekening 
benodigde HCP-waarden worden door de FAA met een vertraging van 
een maand beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de informatie over een 
eventuele toename van dosis op vlieghoogte door een SPE pas achteraf 
bekend is. 
 
De laatste jaren wordt er gewerkt aan modellen die real-time informatie 
geven over straling op vlieghoogten, in plaats van achteraf (Wang et al. 
2015, Tobiska et al. 2016). Wanneer het ruimteweer real-time in beeld 
gebracht kan worden, is het mogelijk om vliegroutes momentaan aan te 
passen, net zoals er om een aswolk heen wordt gevlogen na een 
vulkaanuitbarsting. Bij de huidige berekeningen van vliegdosiswaarden 
met de CARI-software wordt de mogelijke toename in stralingsdosis 
door SPE’s niet meegenomen. 
 

3.4.3 Aantallen passagiers en bestemmingen  
3.4.3.1 Trend vlieggedrag 

Het vlieggedrag is wezenlijk veranderd sinds 2003, zowel voor de 
vliegtuigbemanning als voor de vliegreiziger. In 2019 vlogen bijna 
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81,2 miljoen passagiers via Nederlandse luchthavens. Dit is bijna een 
verdubbeling ten opzichte van 2003. Figuur 7 laat de toename zien 
tussen 1997 en 2019 van het aantal passagiers dat vertrok van, of dat 
vanuit het buitenland aankwam op een Nederlandse luchthaven.  
 

Figuur 7 Groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens tussen 1997 
en 2019 (Bron: CBS). 
 

3.4.3.2 Gebruik van Nederlandse luchthavens 
Schiphol is binnen Nederland de meest gekozen luchthaven. Bijna 
72 miljoen passagiers vlogen in 2019 van en naar Schiphol, dat is 88% 
van alle vliegreizigers in Nederland. In Figuur 8 is te zien dat Eindhoven 
Airport en Rotterdam The Hague Airport met respectievelijk 8% en 3% op 
de tweede en derde plaats komen. De resterende luchthavens van 
nationale betekenis zijn samen goed voor ongeveer 1%. 
 

Figuur 8 Relatief aantal passagiers per Nederlandse luchthaven van nationale 
betekenis in 2019 (Bron: CBS). 
 

3.4.3.3 Transfer- en andere passagiers  
Met ‘aankomende of vertrekkende passagiers van Schiphol’ worden alle 
personen (zowel kinderen als volwassenen) bedoeld die op Schiphol uit 
een vliegtuig stappen, of op Schiphol in een vliegtuig stappen. Van deze 
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passagiers stapte in 2019 36,1% over op Schiphol. Daarmee wordt 
bedoeld dat zij wisselden van vliegtuig (transfer passengers). De overige 
63,9 % bestond uit mensen die vanaf Schiphol vertrokken (origin) of 
Schiphol als eindbestemming (destination) hadden (O&D passengers). 
Van deze groep zal een deel Nederland bezoeken (toeristen en 
zakenreizigers) en van het resterende deel nemen we aan dat deze 
mensen leden van de Nederlandse bevolking zijn. Voor de mensen die 
een transfer maakten op Schiphol gaan we ervan uit dat het niet om 
leden van de Nederlandse bevolking gaat.  
 

Figuur 9 Verhouding tussen Transfer en O&D passagiers op Schiphol. 
 
De mensen die uitsluitend een tussenstop maken op Schiphol (transit 
passengers, ofwel passagiers die met hetzelfde vliegtuig vertrekken als 
waarmee ze gekomen zijn) worden niet meegenomen in de groep 
‘aankomende of vertrekkende passagiers’ (Schiphol 2020). Voor de 
9,9 miljoen passagiers die via andere Nederlandse vlieghavens 
(6,7 miljoen passagiers via Eindhoven en 2,1 miljoen passagiers via 
Rotterdam) reisden, gaan we ervan uit dat zij allen in Nederland 
woonachtig zijn en de betreffende vlieghaven als vertrek- of eindpunt 
hadden (Schiphol 2020). 
 

3.4.3.4 Aantal vluchten per persoon per jaar 
In 2019 waren er 17,28 miljoen Nederlanders (CBS). De vlieguren voor 
de Nederlandse bevolking zijn in kaart gebracht door het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (Zijlstra en Huibregtse 2018). Uit het onderzoek 
op basis van enquêtes uit 2016 blijkt dat 58% van de volwassen 
Nederlanders in een jaar tijd minstens één retourvlucht maakt, 42% 
doet dit niet. Van alle Nederlanders maakt 29% precies één retourvlucht 
per jaar. Gemiddeld maken Nederlanders 1,3 retourvluchten per jaar. 
Personen die niet vliegen zijn in dit gemiddelde ook meegerekend.  
 
Op basis van bovenstaande getallen is op te maken dat er ongeveer 
44 miljoen vliegbewegingen per jaar door Nederlandse passagiers zijn 
(aankomst of vertrek) van een Nederlandse vlieghaven. Hiervan zijn 
9,9 miljoen vliegbewegingen via Eindhoven, Rotterdam, Maastricht of 
Groningen. Dat houdt in dat ruim 34 miljoen Nederlandse passagiers 
vertrekken of aankomen op Schiphol. Uit de CBS-gegevens bleek dat er 
op Schiphol 46 miljoen O&D-passagiers waren (aankomst en vertrek 
samen). Dat zou betekenen dat 75% van de O&D-passagiers op 
Schiphol in Nederland woonachtig is. De overige 25% O&D-passagiers 
op Schiphol bestaat uit bezoekers (toeristen en zakenreizigers). 
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Tabel 2 Een overzicht van het aantal door Nederlanders gemaakte retourvluchten 
in 2016 (Zijlstra en Huibregtse 2018). 
Aantal vliegreizen Percentage bevolking 
Geen vliegreis 42% 
1 retourreis 29% 
2 retourreizen 14% 
3 retourreizen 7% 
4-7 retourreizen 6% 
8 retourreizen of meer 2% 

 
3.4.3.5 Populaire bestemmingen 

De meeste vluchten van en naar Schiphol in 2019 waren Europees, 
waarbij er vooral naar en vanuit Londen werd gevlogen. Van de 
intercontinentale vluchten waren de meeste naar en van New York en 
van en naar Dubai (Schiphol 2020). In Tabel 3 staan de top-20-
bestemmingen van luchthavens voor zowel Europese als 
intercontinentale vluchten. 
 
Bij de Europese vluchten staat London Heathrow op de eerste plaats. 
Londen Heathrow is een mondiaal georiënteerde hub-luchthaven; 30% 
van de ruim 80 miljoen passagiers die per jaar via deze luchthaven 
vliegen is transferpassagier. Amsterdam staat in de top-5 (in 2018 op de 
vierde plek) van populaire bestemmingen vanaf London Heathrow 
(Heathrow 2018). Het is duidelijk dat een deel van de passagiers die 
vanuit Nederland naar London vliegen vanaf Londen doorvliegt naar 
bestemmingen buiten Europa. Dit geldt niet alleen voor London maar 
ook voor andere Europese luchthavens. Zo heeft 23% van de 
108 miljoen passagiers die in 2019 naar Charles de Gaulle luchthaven 
vlogen deze luchthaven als hub gebruikt (CdG-Paris 2019). Rekening 
houdend met de hub-functie van de Europese luchthavens schatten we 
dat 30% van alle passagiers vanuit Nederland met Europese 
bestemming of herkomst intercontinentaal heeft gevlogen. Dit houdt in 
dat een deel van de passagiers die in  onder ‘Europa’ genoemd staan, 
voor de dosisberekening meegeteld moet worden als intercontinentale 
reiziger.  
 
Ook voor intercontinentale bestemmingen ligt het voor de hand dat een 
deel van de reizigers vanaf de eerste bestemming verder doorvliegt. New 
York is voor velen een overstapplaats naar ander bestemmingen binnen 
de Verenigde Staten en vluchten naar Azië gaan regelmatig via Dubai. 
Dat betekent dat een gemiddelde dosis voor intercontinentale 
bestemmingen en herkomsten vrijwel zeker een onderschatting geeft van 
het werkelijke gemiddelde. Omdat het percentage van doorvliegers vanaf 
intercontinentale vliegvelden ontbreekt, is hiervoor niet gecorrigeerd. 
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Tabel 3 Top-20 en overige Europese en internationale bestemmingen en 
herkomsten in 2019, gerangschikt naar aantallen passagiers (Schiphol 2020). 
Herkomsten en bestemmingen van  
vliegreizen binnen Europa 

Herkomsten en bestemmingen van  
intercontinentale vliegreizen 

Rang Luchthaven Aantal pas.  Rang Luchthaven Aantal pas.  
1 London 1.747.788 1 New York 1.020.699 
2 Barcelona 1.382.607 2 Dubai 1.013.503 
3 Paris 1.239.837 3 Atlanta 808.734 
4 Dublin 1.212.587 4 Detroit 629.375 
5 Madrid 1.139.999 5 Tel Aviv 605.224 
6 Copenhagen 1.110.441 6 Toronto 580.977 
7 London 1.096.867 7 Minneapolis 566.998 
8 Manchester 1.069.527 8 Curaçao 557.243 
9 Rome 1.048.531 9 Shanghai 450.761 
10 Zurich 978.651 10 Hong Kong 424.853 
11 Munich 971.134 11 Nairobi 412.671 
12 Vienna 945.631 12 San Francisco 407.537 
13 Lisbon 928.643 13 Los Angeles 392.443 
14 Milan 923.704 14 Beijing 391.316 
15 Frankfurt 882.456 15 Mexico City 348.241 
16 Stockholm 863.465 16 Abu Dhabi 342.883 
17 London 846.029 17 Bangkok 341.159 
18 Prague 758.542 18 Houston 335.894 
19 Oslo 723.459 19 Boston 335.220 
20 Geneva 707.671 20 Singapore 318.998       

  Rest Europa 29,965,637   Rest Intercont. 10,879,064 
            
  Tot. Europa 50,543,206   Tot. Intercont. 21,163,793 

 
3.4.3.6 Veelvliegers 

Een zeer kleine groep Nederlanders blijkt verantwoordelijk te zijn voor 
40% van de vluchten (Zijlstra en Huibregtse 2018). Het is aannemelijk 
dat deze reizigers vooral voor zakelijke doeleinden vliegen en meestal 
Europese bestemmingen hebben.  
 
Bijzondere reizigers zijn veelvliegers die zowel Europese als 
intercontinentale bestemmingen hebben. Onder hen vallen bijvoorbeeld 
enkele internationaal gewaardeerde Nederlandse dj’s. Hun vlieggedrag is 
door de NOS in kaart gebracht voor het jaar 2018 (Wijngaarde et al. 
2018). Samen vlogen drie beroemdheden in dat jaar meer dan 1 miljoen 
km. Ter illustratie van de stralingsdosis die een veelvlieger met zowel 
Europese als intercontinentale bestemmingen op kan lopen, is de dosis 
door kosmische straling berekend op basis van het werkelijke 
vliegschema in 2018 van een Nederlandse dj. Uit tourschema’s blijkt dat 
het jaar 2018 ook representatief is voor 2019. 
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Deze persoon vloog in 2018 ongeveer 350.000 km, van optreden naar 
optreden. Er is voor de dosisschatting gekozen voor een sterke 
vereenvoudiging van zijn vliegschema. Bij de bepaling van de 
vliegroutes zijn enkele steden gekozen als representatief voor een 
werelddeel of regio, tussenstops zijn niet meegenomen en ook overige 
gemaakte privé-vluchten zijn niet meegenomen. In de afbeeldingen 
hieronder staan de uitgevoerde vluchten in 2018 naar en van zijn 
optredens (Wijngaarde et al. 2018). In de tabel daaronder staat het 
vereenvoudigde vliegschema. De dosis die daarvan het gevolg is, wordt 
verderop in dit hoofdstuk behandeld. 
 

Figuur 10 Voor werk uitgevoerde vluchten in 2018 (Wijngaarde et al. 2018). 
 
Tabel 4 Sterk vereenvoudigd vliegschema van een Nederlandse dj in 2018. 
Herkomst Bestemming km # 
Regio Representatieve 

vlieghaven 
Regio Representatieve 

vlieghaven 
  

Nederland Amsterdam N-Amerika Las Vegas 8585 12 
N-Amerika Las Vegas NO-Azië Tokyo 8891 5 
Nederland Amsterdam  N-Europa Stockholm 1155 8 
Nederland Amsterdam Z-Europa Ibiza 1520 32 
Nederland Amsterdam NO-Azië Tokyo 9288 4 
Nederland Amsterdam  M-Oosten Dubai 5168 2 
Nederland Amsterdam ZO-Azië Singapore 1051

2 
3 

Nederland Amsterdam India Mumbai 6860 2 
NO-Azië Shanghai ZO-Azië Singapore 3805 8 
N-Amerika Houston N-Amerika Las Vegas 1966 10 

 
3.5 Dosis door kosmische straling op vlieghoogte 
3.5.1 Toelichting methode voor de bepaling van de vliegdosis 

De bepaling van de vliegdosis is tamelijk complex en vereist een 
vereenvoudiging van de methode. De belangrijkste aannames en 
vereenvoudigingen worden hieronder toegelicht. 
 

3.5.1.1 Gebruik van verschillende modelversies van CARI  
Voor het schatten van de doses van Nederlandse vliegtuigbemanningen 
is gebruikgemaakt van CARI-6M-berekeningen. Het gebruik van CARI-
6/6M voor dosisberekeningen van vliegpersoneel is voorgeschreven in 
artikel 5.3 van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige 
blootstelling 2018 van SZW. CARI 6/6M berekent effectieve 
dosiswaarden op basis van ICRP 60. De uitvoering hiervan wordt door 
vliegmaatschappijen uitbesteed. De in dit rapport genoemde 
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dosiswaarden voor vliegtuigbemanningen zijn berekend met CARI-6M en 
zijn afkomstig van KLM. 
 
De dosis voor volwassen leden van de bevolking die passagiersvluchten 
maken zijn in dit rapport berekend met het computerprogramma CARI-7 
(2018). Het belangrijkste verschil met CARI-6 is dat de effectieve dosis 
in CARI-7 wordt berekend op basis van ICRP 103. De data in dit rapport 
verschillen daarom ook van de waarden die gepresenteerd zijn in het 
RIVM-rapport uit 2003 over dit onderwerp (Blaauboer 2003), waar 
stralingsweegfactoren uit ICRP 60 zijn toegepast. Voor zowel neutronen 
als protonen zijn deze waarden met de komst van ICRP 103 gewijzigd. 
In ICRP 60 gold voor protonen een weegfactor 5 en voor neutronen een 
energieafhankelijke factor van 5, 10 of 20. Met de komst ICRP 103 is de 
aanbeveling voor de stralingsweegfactor voor protonen 2, en gelden 
voor neutronen energieafhankelijke functies. 
 
Een eventuele toename van straling op vlieghoogte door SPE’s wordt in 
de berekening niet meegenomen, maar wel de door SPE’s veroorzaakte 
veranderingen in het magnetisch veld en de Forbush afnames. CARI 
gebruikt HCP-waarden voor de beschrijving van het interplanetaire 
magnetische veld, en VCR-waarden voor het bepalen van de transmissie 
van de hoogenergetische protonen door de magnetosfeer naar een 
specifieke locatie. VCR-waarden worden door CARI bijgesteld voor het 
wisselende geomagnetische veld op basis van de Kp-index. In 2019 
varieerden de Kp-waarden doorlopend maar ze bleven tussen 0 en 5. 
2019 was dus een jaar met een relatief rustig geomagnetisch veld.  
 

3.5.1.2 Vlieghoogte 
Met de komst van het Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (Bbs 2017) moet voor al het vliegend personeel, 
ongeacht de vlieghoogte, de effectieve dosis door kosmische straling 
worden bepaald die zij tijdens het uitoefenen van hun beroep oplopen. 
Ten tijde van het RIVM-rapport uit 2003 (Blaauboer 2003) was het 
Besluit stralingsbescherming (Bs) nog vigerend. In het Bs werden 
vluchten tot 8 km hoogte niet meegenomen. Voor leden van de 
bevolking bestaat er geen wetgeving over blootstelling aan kosmische 
straling vanwege passagiersvluchten. 
 
Bij korte vluchten, zoals van Amsterdam naar Londen, wordt een hoogte 
van 10 km niet gehaald. Bij langere vluchten kan er ook hoger dan 
10 km worden gevlogen. De vlieghoogte wordt niet alleen bepaald door 
de vluchtafstand, maar ook door het type toestel, de windstromen en de 
drukte van het vliegverkeer (niet elke vlucht kan op dezelfde ideale 
hoogte vliegen). De werkelijk gekozen hoogte, zover er gekozen kan 
worden, wordt vooral bepaald op economische gronden. Een goede 
luchtstroom kost minder brandstof en levert bovendien tijdwinst op. In 
dit rapport worden voor Nederlandse reizigers die gebruikmaken van de 
luchtvaart gemiddelde dosiswaarden bepaald op basis van alle gemaakte 
vluchten, waarbij wordt aangenomen dat de vlieghoogte standaard 
10,058 km (33000 ft) hoogte is. Vluchtprofielen zoals gebruikt voor de 
berekening van de stralingsdosis voor vliegtuigbemanning zijn 
gecompliceerder dan de in dit rapport gebruikte vluchtprofielen voor de 
schatting van de stralingsdosis voor leden van de bevolking. 
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3.5.1.3 Vliegroute 
Bij het bepalen van de vliegroute tussen vertrekpunt en aankomstpunt 
spelen weercondities een rol, en soms ook de situatie op de grond: het 
kan bijvoorbeeld verboden of onwenselijk zijn om over bepaalde 
(risico)gebieden te vliegen. Bij het invoeren van de gegevens in CARI-7 
is uitgegaan van de kortste route (geodetische route) en van vluchten 
zonder tussenstops.  
 

3.5.1.4 Vliegduur 
Voor het bepalen van de vliegduur op kruishoogte is gekeken naar 
vluchttijden zoals aangegeven door vliegmaatschappijen (van start tot 
landing). Van deze vluchtduur is een standaard stijg- en daaltijd van 
samen 60 minuten afgetrokken. De werkelijke tijd van de vlucht kan 
variëren, afhankelijk van windsnelheid en andere omstandigheden. Voor 
enkele populaire bestemmingen is tijdens het schrijven van dit rapport 
geen vluchttijdinformatie gevonden van rechtstreekse vluchten. 
Wanneer volgens de gegevens sprake was van een tussenlanding, is de 
vliegduur van het eerste deel van de reis opgeteld bij het tweede deel 
van de reis. Een reis met een tussenstop is dus behandeld als een non-
stop reis. Omdat in werkelijkheid bij een tussenlanding twee keer 
opgestegen en twee keer gedaald wordt, zal de vliegduur op kruishoogte 
overschat worden. Daarentegen is een vlucht met een tussenstop zelden 
geodetisch. Door de extra afstand die wordt afgelegd zal de berekende 
waarde weer een onderschatting geven. Deze over- en onderschattingen 
vallen deels tegen elkaar weg, maar zorgen desalniettemin voor een 
extra onnauwkeurigheid in de berekende dosiswaarde.  
 

3.5.1.5 Locaties van luchthavens 
Bij het invoeren in CARI van vertrekplaats en bestemmingen wordt 
gebruikgemaakt van de ICAO-codes van luchthavens. Van die 
luchthavens moeten de geografische coördinaten en de hoogte boven 
zeeniveau bekend zijn.  
 

3.5.1.6 Methode voor de bepaling van de gemiddelde dosis 
Voor alle bestemmingen in beide top-20-lijsten (Europees en 
intercontinentaal) zijn dosisberekeningen uitgevoerd. Het betreft hier 
vluchten van en naar Schiphol. Voor de passagiers die via andere 
Nederlandse luchthavens vlogen, zijn gemiddelde dosiswaarden 
genomen, die zijn berekend met behulp van de Europese top-20-lijst 
vanaf Schiphol. De reden hiervoor is dat er vanaf andere Nederlandse 
luchthavens alleen vluchten binnen Europa worden uitgevoerd (een 
uitzondering hierop zijn bestemmingen in Marokko; deze vallen 
technisch gezien buiten Europa, maar zijn door de relatief korte afstand 
hier meegenomen als Europese vluchten). Nederlanders die via nabij 
gelegen buitenlandse luchthavens (zoals Düsseldorf en Brussel) vlogen, 
zijn niet meegenomen in de uitwerking. Maar er is − met uitzondering 
van Schiphol − ook niet gecompenseerd voor buitenlandse passagiers 
die vanaf een Nederlandse luchthaven reisden.  
 
Het aantal passagiers per vlucht dat via Schiphol vliegt, is 
vermenigvuldigd met de effectieve dosis voor die vlucht. De uitkomsten 
hiervan zijn gesommeerd voor alle routes uit de top-20-lijst en zijn 
gedeeld door het totaal aantal passagiers op deze vluchten. Dit geeft de 
gemiddelde effectieve dosiswaarde van de betreffende top-20. Door de 
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gemiddelde effectieve dosiswaarde voor deze 20 bestemmingen te 
vermenigvuldigen met alle vanaf Nederlandse vlieghavens vliegende 
passagiers op Europese vluchten, is de collectieve dosis geschat. Op 
eenzelfde wijze is de gemiddelde dosis bepaald voor de intercontinentale 
vluchten. De passagiersaantallen zijn gecorrigeerd voor transfer-
passagiers en voor niet-Nederlandse O&D-passagiers. Voor het berekenen 
van de effectieve dosis voor de gemiddelde inwoner van Nederland gaan 
we ervan uit dat deze zich op eenzelfde wijze heeft verdeeld over de 
bestemmingen als de transferpassagiers. Uiteindelijk zijn de collectieve 
dosiswaarden van alle in Nederland woonachtige passagiers met Europese 
bestemmingen en intercontinentale bestemmingen gesommeerd. De 
totale collectieve dosis gedeeld door het aantal Nederlanders in 2019 
levert de vliegdosis voor de gemiddelde Nederlander. 
 
Een retourvlucht is in dit rapport gelijk aan twee keer de dosiswaarde van 
de enkele reis. In werkelijkheid kunnen de route en vliegduur van de 
heenreis anders zijn dan van de terugreis, maar dergelijke 
detailinformatie is niet meegenomen. De bijdrage van vluchten binnen 
Nederland aan de gemiddelde Nederlandse vliegdosis is verwaarloosbaar, 
vanwege de korte afstand, de geringe vlieghoogte en de kleine aantallen 
reizigers. Binnenlandse vluchten zijn om die reden niet meegenomen in 
dit rapport. 
 

3.5.2 Schatting van de jaardosis voor leden van de bevolking 
3.5.2.1 Dosisschatting voor Nederlanders met een Europese bestemming 

Net als in 2002 had 70% van alle Schiphol-passagiers in 2019 een 
bestemming binnen Europa. De effectieve dosiswaarden door kosmische 
straling voor de meest gevlogen (top-20) Europese bestemmingen zijn 
weergegeven in Tabel 5. Een vlucht van Amsterdam naar Barcelona en 
terug, leverde een passagier in 2019 een dosis op van ruim 10 μSv. 
Berekeningen zijn gedaan met CARI 7 en de dosiswaarden gelden als 
gemiddeld voor het jaar 2019. Fluctuaties in dosiswaarden ten gevolge 
van zonneactiviteit in uren, dagen of maanden zijn hier niet gegeven. 
 
De gemiddelde effectieve dosis voor passagiers per retourvlucht binnen 
Europa bedraagt, op basis van de 20 populairste Europese 
bestemmingen, 7 μSv.  
 
Vanaf of naar Schiphol waren dat 50,5 miljoen passagiers, waarvan 
32,3 miljoen Schiphol als startpunt of eindpunt hadden (63,9%). Omdat 
vele Europese bestemmingen dienen als overstapplaats naar 
bestemmingen buiten Europa, zal er voor 30% van de passagiers die 
Schiphol als start of eindpunt hadden, vanuit worden gegaan dat ze een 
intercontinentale vlucht hebben gemaakt. We schatten daarmee dat 
bijna 23 miljoen passagiers vanaf Schiphol een Europese bestemming 
als start- of eindpunt hadden. Hiervan komt 25% Nederland bezoeken. 
Dus bijna 17 miljoen Nederlandse passagiers maakten een enkele vlucht 
tussen Schiphol en een Europese eindbestemming. Ongeveer 
9,9 miljoen Nederlandse passagiers vertrokken vanaf een andere 
Nederlandse luchthaven of kwamen daar aan (Schiphol 2020). Het totale 
aantal retourvluchten door Nederlandse passagiers met een Europese 
eindbestemming bedraagt naar schatting dus 13,4 miljoen. De totale 
collectieve dosis voor Europese bestemmingen van Nederlandse leden 
van de bevolking wordt hiermee geschat op 96 mensSv. 
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Tabel 5 Effectieve dosiswaarden in 2019 voor vliegreizen van en naar de top-20 
van Europese bestemmingen. 
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2,2 4,4 Amsterdam -
München 

2,8 5,5 

Amsterdam -
Barcelona 

5,1 10,1 Amsterdam -
Vienna 

4,1 8,1 

Amsterdam - 
Paris 

2,1 4,2 Amsterdam -
Lisbon 

7,7 15,4 

Amsterdam - 
Dublin 

4,1 8,2 Amsterdam -
Milan 

3,2 6,5 

Amsterdam - 
Madrid 

6,2 12,4 Amsterdam -
Frankfurt 

1,5 2,9 

Amsterdam -
Copenhagen 

3,1 6,1 Amsterdam -
Stockholm 

5,9 11,8 

Amsterdam -
Londen GW 

2,2 4,4 Amsterdam -
Londen L 

1,9 3,7 

Amsterdam -
Manchester 

2,3 4,5 Amsterdam -
Prague 

2,8 5,7 

Amsterdam - 
Rome 

5,1 10,2 Amsterdam - 
Oslo 

4,8 9,5 

Amsterdam - 
Zurich 

2,4 4,8 Amsterdam -
Geneve 

2,7 5,3 

 
3.5.2.2 Dosis bij intercontinentale vluchten 

In Tabel 6 staan de effectieve dosiswaarden voor vluchten van en naar 
de top-20 van intercontinentale bestemmingen. Die waarden zijn 
berekend met CARI-7 en gelden als gemiddeld voor het jaar 2019. 
 
Een enkele reis naar New York vanaf Amsterdam zorgde in 2019 voor 
een effectieve dosis van bijna 36 μSv. Het zijn vooral Noord-Atlantische 
vluchten naar onder andere Canada en vluchten over de pool richting 
Noord-Oost Azië die voor een relatief hoge dosis zorgen. Een tien uur 
durende vlucht naar Curaçao levert een lagere dosis op dan een acht 
uur en tien minuten durende vlucht naar Toronto (Canada). 
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Tabel 6 Effectieve dosiswaarden in 2019 voor vliegreizen van en naar de top-20 
van intercontinentale bestemmingen. 
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Amsterdam - 
New York 

35,9 71,7 Amsterdam-
Nairobi 

15,0 30,0 

Amsterdam -
Dubai 

16,4 32,8 Amsterdam - 
San Francisco 

49,8 99,6 

Amsterdam-
Atlanta 

42,1 84,2 Amsterdam - 
Los Angeles 

49,2 98,4 

Amsterdam-
Detroit 

38,7 77,5 Amsterdam -
Beijing 

38,4 76,8 

Amsterdam - 
Tel Aviv 

13,9 27,7 Amsterdam -
Mexico City 

48,5 96,9 

Amsterdam -
Toronto 

36,3 72,5 Amsterdam - 
Abu Dhabi 

15,7 31,4 

Amsterdam -
Minneapolis 

42,7 85,5 Amsterdam -
Bangkok 

28,8 57,7 

Amsterdam -
Curaçao 

28,3 56,5 Amsterdam -
Houston 

46,5 92,9 

Amsterdam -
Shanghai 

42,9 85,7 Amsterdam -
Boston 

35,5 71,1 

Amsterdam -
Hong Kong 

36,9 73,7 Amsterdam -
Singapore 

28,9 57,7 

 
Op basis van berekeningen voor de 20 populairste intercontinentale 
bestemmingen in 2019 wordt de gemiddelde effectieve dosis voor een 
intercontinentale retourvlucht geschat op 67 μSv.  
 
Het aantal passagiers dat vanuit Schiphol een intercontinentale 
bestemming of herkomst had, bedroeg in 2019 21 miljoen. Hiervan was 
36,1% transferpassagier; het gaat in 2019 dus om ruim 13 miljoen 
O&D-passagiers. Tevens hebben we op basis van internationale 
transferaantallen geschat dat er ook 10 miljoen passagiers zijn die via 
andere Europese luchthavens naar of van bestemmingen buiten Europa 
vliegen. Het totale aantal passagiers voor enkele intercontinentale 
vluchten komt daarmee op 23 miljoen. Bij correctie voor 
bezoekersaantallen naar ons land (25%) betekent dit ruim 17 miljoen 
enkele vluchten door Nederlandse passagiers met een intercontinentale 
bestemming of herkomst. Dit leidt tot 8,7 miljoen retourvluchten en een 
schatting van de collectieve dosis van 584 mensSv voor leden van de 
Nederlandse bevolking vanwege intercontinentale vliegreizen. 
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3.5.2.3 Dosisschatting voor veelvliegers 
Omdat er passagiers zijn die meerdere intercontinentale vluchten maken 
per jaar, en daarnaast ook nog veel binnen Europa vliegen, is er een 
dosisschatting gedaan voor een referentiepersoon van deze bijzondere 
groep: een dj. Deze persoon vliegt naast privé-vluchten vooral veel 
kilometers voor zijn werk. Het vereenvoudigde vliegschema dat het 
aantal vluchten vertegenwoordigt die hij in 2018 maakte naar en van 
zijn optredens, levert een geschatte effectieve dosis op van ongeveer 
1,6 mSv per jaar (zie Tabel 7). 
 
Tabel 7 Schatting van de effectieve jaardosis voor een veelvlieger, uitgaande van 
een vereenvoudigd vliegschema. 
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Representatieve 
vlieghaven 

Representatieve 
vlieghaven 

km μSv # μSv 

Amsterdam Las Vegas 8585 63,2 12 758 
Las Vegas Tokyo 8891 39,5 5 198 
Amsterdam  Stockholm 1155 5,8 8 46 
Amsterdam Ibiza 1520 6,2 30 186 
Amsterdam Tokyo 9288 45,0 4 180 
Amsterdam  Dubai 5168 17,0 2 34 
Amsterdam Singapore 10512 28,9 3 87 
Amsterdam Mumbai 6860 20,0 2 40 
Shanghai Singapore 3805 6,6 7 46 
Houston Las Vegas 1966 9,1 8 73 
TOTAAL     1648 

 
3.5.2.4 Vliegdosis voor de gemiddelde Nederlander 

De Nederlandse collectieve dosis voor alle retourvluchten vanaf 
Nederlandse luchthavens in 2019 is geschat op 680 mensSv (96 mensSv 
vanwege Europese vluchten en 584 mensSv vanwege intercontinentale 
vluchten). In 2019 waren er 17,28 miljoen Nederlanders.  
 
Voor het peiljaar 2019 is, gemiddeld over alle leden van de bevolking, 
een vliegdosis berekend van 0,04 mSv/j.  
 
In de onderstaande taartdiagrammen (zie Figuur 11) is de verdeling 
naar Europese en intercontinentale vluchten weergegeven voor 
aantallen passagiers (links) en collectieve dosis (rechts). In Tabel 8 
staan de aantallen passagiers behorende bij het taartdiagram voor 
aantal passagiers.  
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Figuur 11 Verdeling van aantallen passagiers (links) en collectieve dosis over 
verschillende groepen van reizigers. 
 
Tabel 8 Aantal in Nederland woonachtige passagiers met Europese of 
intercontinentale bestemming of herkomst in 2019. De aantallen zijn gecorrigeerd 
voor transferpassagiers en bezoekersaantallen op Schiphol en voor aantallen die 
Schiphol als start of eindbestemming hebben, maar een transfer maakten op een 
Europese luchthaven voor een intercontinentale vlucht. 
Aantal 
passagiers 

Bestemming of herkomst 

16955982 NL-ers met Europese bestemming of herkomst van of 
naar Schiphol 

9 900 000 NL-ers met Europese bestemming of herkomst van of 
naar overige NL luchthavens 

17409597 Intercontinentale bestemming of herkomst van of naar 
Schiphol (met en zonder transfer in Europa) 

 
De ontvangen stralingsdosis door vliegen is niet-normaal verdeeld over 
alle leden van de bevolking. In Tabel 2 zagen we immers dat 42% van de 
bevolking in de jaren vóór 20206 helemaal niet vloog, en dat 8% van de 
bevolking vier of meer retourvluchten per jaar maakte. De resterende 
60% van de bevolking maakte één tot drie retourvluchten per jaar. In 
Tabel 9 is een schatting gemaakt van de gemiddelde jaardosis door 
vliegen voor verschillende groepen burgers, gekarakteriseerd door het 
aantal retourvluchten dat zij maken per jaar. Daarbij is aangenomen dat 
de verhouding tussen Europese en intercontinentale vluchten binnen alle 
groepen gelijk is. Omdat de werkelijke bestemming(en) per individu 
verschil(t)(len), is er binnen een groep wel sprake van enige spreiding in 
de dosis. Desalniettemin kunnen we uit deze cijfers concluderen dat meer 
dan 90% van de bevolking in de jaren voor 2020 een vliegdosis ontving 

 
6 Door de COVID-19-pandemie is het aantal passagiersvluchten in 2020 sterk gereduceerd. Zie sectie 3.6.2.1 
voor meer toelichting. De beschouwing hier is gebaseerd op gegevens uit de periode 2016-2019. 

collectieve dosis

Europese bestemming of herkomst
van of naar Schiphol

Europese bestemming of herkomst
van of naar overige NL luchthavens

Intercontinentale bestemming of
herkomst van of naar Schiphol

aantal passagiers

Europese bestemming of herkomst
van of naar Schiphol

Europese bestemming of herkomst
van of naar overige NL luchthavens

Intercontinentale bestemming of
herkomst van of naar Schiphol
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(ruim) beneden 0,1 mSv/j; bijna de helft daarvan liep helemaal geen 
vliegdosis op. 8% van de bevolking maakte 40% van de vliegreizen en 
ontving dus ook 40% van de collectieve dosis. Dat is gemiddeld bijna 
0,2 mSv/j per persoon in die groep, ofwel 5 keer de gemiddelde dosis per 
lid van de bevolking. Voor een zeer klein aantal veelvliegers liep de 
jaardosis op tot 1,6 mSv/j (zie sectie 3.5.2.3). 
 
Tabel 9 Schatting van de gemiddelde effectieve dosis die groepen burgers 
oplopen, afhankelijk van het gemiddeld aantal retourvluchten dat zij maken. 
Hierbij is verondersteld dat de verhouding tussen Europese en intercontinentale 
vluchten binnen alle groepen gelijk is. 
Aantal vliegreizen Percentage 

bevolking 
Effectieve jaar- 
dosis (mSv/j) 

Geen vliegreis 42% 0 
1 retourvlucht 29% 0,03 
2 retourvluchten 14% 0,06 
3 retourvluchten 7% 0,08 
4-7 retourvluchten (6) 6% 0,16 
8+ retourvluchten (12) 2% 0,32 

 
3.5.2.5 Dosis vliegtuigbemanning 

Ter vergelijking met veelvliegende passagiers zijn de dosiswaarden voor 
vliegtuigbemanning opgevraagd. De hoogste effectieve jaardosis in 2019 
voor de vliegtuigbemanning van KLM was 5,1 mSv (pers. comm.). Het 
betreft hier personeel dat vooral Noord-Atlantische vluchten maakt. Het 
overgrote deel van de bemanning had een veel lagere dosis. De 
gemiddelde effectieve jaardosis van de bemanning in dat jaar was 
1,9 mSv. In 2003 bedroeg de gemiddelde stralingsdosis voor 
vliegtuigbemanning 1,3 mSv en lag de maximum dosiswaarde op 
2,8 mSv per jaar. De toename van de jaardosis voor de 
vliegtuigbemanning wordt verklaard door een toenemend aantal 
werkuren gedurende de laatste jaren. Bij intercontinentale vluchten is 
de rusttijd verkort van 7 dagen in 2003 naar 3 dagen in 2019.  
 

3.6 Ontwikkelingen en aandachtspunten 
3.6.1 Blootstelling aan secundaire kosmische straling op leefniveau 

Apparatuur voor de bepaling van externe straling in binnen- en 
buitenmilieu is in vrijwel alle gevallen gekalibreerd op basis van 
gammastraling. Uitgebreide meetcampagnes hebben aangetoond dat de 
bepaling van de kosmische component met milieumonitoren voor 
externe straling in alle gevallen een aanzienlijke systematische meetfout 
bevat. Vrijwel altijd is er sprake van een aanzienlijke overrespons, maar 
de mate waarin varieert sterk tussen de verschillende typen detectoren. 
Het verdient aanbeveling om hier via onderzoek nader naar te kijken. 
Daarbij dient expliciet aandacht te worden geschonken aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen berekende (CARI-7) en gemeten 
waarden van de kosmische stralingscomponent en naar de voor 
kosmische straling toe te passen conversiecoëfficiënten tussen de 
verschillende stralingsgrootheden, zoals geabsorbeerde dosis in lucht, 
kerma in lucht, H*(10) en effectieve dosis. Dat is niet alleen belangrijk 
voor het juiste inzicht in kosmische stralingsniveaus, de variaties in de 
tijd daarin en de dosis die daarvan het gevolg is, maar het is ook 
belangrijk omdat goed inzicht in de kosmische stralingscomponent 
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noodzakelijk is om binnenshuis de bijdragen van bouwmaterialen aan 
externe straling juist te kunnen bepalen.  
 

3.6.2 Blootstelling aan kosmische straling voor luchtvaartpassagiers 
3.6.2.1 Verwachte ontwikkelingen vanwege COVID-19 

Voor het jaar 2020 waren de gegevens ten tijde van het schrijven van 
dit rapport nog niet compleet, maar al wel is duidelijk dat het 
vliegverkeer door de maatregelen vanwege de pandemie met het 
COVID-19-virus in 2020 drastisch is afgenomen. Op het moment van 
schrijven is het COVID-19-virus nog niet zodanig onder controle dat 
verwacht mag worden dat het aantal vliegreizen binnen korte tijd weer 
naar het niveau van 2019 zal stijgen. Deskundigen verwachten dat het 
nog jaren zal duren voordat het vliegverkeer weer op het niveau is van 
voor 2020. De vraag is zelfs of dit niveau nog wel gehaald gaat worden. 
Er is wel enige informatie over 2020. De luchthavens verwerkten in het 
tweede kwartaal van 2020 aanzienlijk minder passagiers dan in de jaren 
ervoor: in het tweede kwartaal van 2019 werden er bijna 22 miljoen 
passagiers geteld, dit was in het tweede kwartaal van 2020 iets meer 
dan 880 duizend (CBS). In Figuur 12 is de daling van het aantal 
passagiers op Nederlandse luchthavens per maand in beeld gebracht. 
 

Figuur 12 Reductie van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het 
‘COVID-19-jaar’ 2020 (Bron: CBS). 
 
De vliegdosis voor de gemiddelde Nederlander zal in 2020 dus maar een 
fractie bedragen van de dosis van voorgaande jaren. Door het 
verminderde aantal vluchten zal de effectieve jaardosis in 2020 voor 
vliegtuigbemanning ook niet op het niveau van 2019 komen. De 
verwachting is dat dit de komende jaren evenmin gaat gebeuren 
(persoonlijke communicatie).  
 

3.6.2.2 Aandachtspunten bij de toegepaste methodiek voor bepaling vliegdosis 
Voor 2019 is voor Nederlandse burgers een gemiddelde vliegdosis 
berekend van 0,04 mSv per jaar. Voor deze berekening zijn alle 
Nederlandse passagiers die van een Nederlandse luchthaven vlogen naar 
het buitenland meegenomen.  
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Voor het jaar 2002 was ook een gemiddelde vliegdosis berekend van 
0,04 millisievert per jaar (Blaauboer 2003). Ondanks de toename in 
passagiersaantallen sinds die tijd, is er geen toename voor de 
gemiddelde dosis. Een verklaring hiervoor zit in de herziening van de 
methode die ten opzichte van het voorgaande rapport is doorgevoerd. Er 
zijn drie wijzigingen die significante invloed kunnen hebben op het 
berekende gemiddelde. In de vorige versie (Blaauboer 2003) zijn 
vluchtschema’s gebruikt die veel uitgebreider zijn dan in deze versie. In 
dit rapport is gekozen voor slechts één vluchthoogte. Wanneer de 
gekozen vlieghoogte, vooral bij lange afstandsvluchten, lager is dan de 
werkelijke gemiddelde vlieghoogte, zou dit voor een lichte 
onderschatting kunnen zorgen van de gemiddelde vliegdosis. De hoogte 
is gekozen op basis van een interview met de stralingsdeskundige van 
Schiphol. Een grotere vlieghoogte zou een hogere dosis opleveren.  
 
Een tweede wijziging is dat in dit rapport een herverdeling is gemaakt 
voor de bestemmingen (Europees of intercontinentaal). Voor 30% van 
de reizigers die volgens het CBS een Europese bestemming hadden, is 
aangenomen dat zij in Europa een overstap maakten naar een 
intercontinentale eindbestemming. Voor deze passagiers is de 
gemiddelde vliegdosis van een intercontinentale vlucht toegepast. Dit 
zorgt voor een toename van de collectieve dosis. Het percentage 
passagiers dat Europese luchthavens als hub voor hun vervolgreis naar 
intercontinentale bestemmingen gebruikten, is gebaseerd op de 
transfercijfers van enkele belangrijke Europese luchthavens. Ondanks de 
beste intenties is het mogelijk dat de geschatte waarde niet 
overeenkomt met de werkelijkheid.  
 
De grootste impact is afkomstig van de derde wijziging. In dit rapport 
beperkt de berekening van de collectieve dosis zich tot leden van de 
Nederlandse bevolking. Dat betekent dat 36% van de passagiers van 
Schiphol (transferpassagiers) en 25% van de O&D-passagiers (toeristen 
en zakenreizigers) niet zijn meegenomen in de berekening voor de 
gemiddelde dosis. In het vorige rapport (Blaauboer 2003) zijn deze 
passagiers wel meegenomen. Het niet meetellen van niet-Nederlandse 
O&D-passagiers levert per Nederlander een lagere gemiddelde effectieve 
dosis op door vliegen. 
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4 Terrestrische straling en radon in het buitenmilieu 

Buiten, in het vrije veld, sta je op meerdere manieren bloot aan straling 
van natuurlijke oorsprong. Op de eerste plaats heb je te maken met 
blootstellingen die het gevolg zijn van kosmische straling. Dat 
onderwerp is behandeld in hoofdstuk 3. Daarnaast sta je bloot aan 
straling die haar oorsprong heeft in de aanwezigheid van primordiale 
radionucliden in de aardkorst. De meest relevante blootstellingspaden 
als gevolg daarvan zijn: 

• externe bestraling door gammastraling van primordiale 
radionucliden en hun vervalproducten (K-40, uranium- en 
thoriumreeks) in de bovenste laag van de aardbodem 
(terrestrische straling); 

• inhalatie van kortlevende vervalproducten van radon 
(radondochters) in de buitenlucht; 

• gammastraling van kortlevende radondochters in de lucht en, na 
depositie, op het bodemoppervlak. 

 
In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen als volgt behandeld: 

1. Algemene beschrijving van de processen en parameters die 
bepalend zijn voor de blootstelling aan natuurlijke straling in het 
buitenmilieu. 

2. Presentatie en beoordeling van de gegevens (metingen en 
berekeningen) die voorhanden zijn om de actuele situatie in 
Nederland te karakteriseren. 

3. Berekening van de jaardosis voor leden van de Nederlandse 
bevolking, inclusief toelichting op de aannames die daarbij 
gehanteerd zijn. 

4. Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het 
buitenland. 

 
Natuurlijke straling in het vrije veld is door de aard van de bron niet 
reguleerbaar. Op de hier besproken blootstellingspaden is daarom geen 
regelgeving van toepassing. 
 

4.1 Terrestrische radionucliden: eigenschappen, gedrag en 
blootstellingspaden 

4.1.1 Primordiale radionucliden en hun radioactieve vervalproducten 
Sinds het ontstaan van de aarde zitten er radioactieve stoffen in de 
aardkorst, de zogenoemde primordiale radionucliden. Veel daarvan 
hebben een dusdanige halveringstijd dat die elementen nog steeds in 
grote hoeveelheden in de aardbodem worden aangetroffen. De volgende 
primordiale radionucliden dragen, zelf of via hun vervalproducten, en via 
verschillende blootstellingspaden, het meest bij aan de stralingsdosis 
van de mens: kalium-40 (K-40, T½ = 1,25 miljard jaar), uranium-238 
(U-238, T½ = 4,5 miljard jaar) en thorium-232 (Th-232, T½ = 14 miljard 
jaar). In vergelijking hiermee is de bijdrage van andere primordiale 
radionucliden, zoals U-235, Rb-87, La-138, Sm-147 en Lu-176, erg klein 
(UN 2000). Als we het in dit rapport over terrestrische radionucliden 
hebben, dan bedoelen we daarmee K-40, U-238 en Th-232 en al hun 
radioactieve vervalproducten.  
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De concentraties van terrestrische radionucliden zijn sterk 
locatieafhankelijk, ze hangen af van het type bodemmateriaal en de wijze 
waarop die bodem ontstaan is. Stollingsgesteentes zoals graniet 
kenmerken zich door hoge specifieke concentraties van terrestrische 
radionucliden. In sedimentaire bodems zoals veen en dekzand treffen we 
veel lagere concentraties aan. Volgens UNSCEAR bedragen de mondiale 
mediane waarden voor de massieke concentraties van U-238, Th-232 en 
K-40 in bodemmateriaal respectievelijk 35, 30 en 400 Bq/kg (UN 2000). 
 
K-40 is een bètastraler die bij verval tevens gammastraling uitzendt, 
met een energie van 1460 keV. Deze tamelijk doordringende straling 
levert gemiddeld genomen ruwweg eenderde van de hoeveelheid 
gammastraling die uit de aarde komt (terrestrische straling).7  
 
Uranium-238 (U-238) vormt het begin van een lange natuurlijke 
vervalreeks die eindigt bij stabiel lood (Pb-206). Deze zogenoemde 
uraniumreeks bevat radionucliden met zeer uiteenlopende 
eigenschappen (zie Figuur 13). Ruwweg eenderde van de hoeveelheid 
terrestrische straling wordt veroorzaakt door gammastralers uit de 
uraniumreeks. Bismuth-214 (Bi-214) en lood-214 (Pb-214) dragen 
hieraan het meest bij.  
 

Figuur 13 Schematisch overzicht van de natuurlijke vervalreeks van uranium-238 
(uraniumreeks). 
 
In een onverstoorde bodem is er in de reeks vanaf U-238 tot en met 
Ra-226 sprake van seculair evenwicht: de activiteitsconcentraties van de 
verschillende radionucliden in dat deel van de reeks zijn dus (vrijwel) 
gelijk. Verder in de reeks wordt het evenwicht verstoord door het 

 
7 K-40 zit ook in ons lichaam, wat leidt tot interne bestraling (zie hoofdstuk 7). 

U-238 U-234

Th-234 Th-230
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⓿ Rn-222

Pb-210 Pb-206

Bi-210❸ Bi-214

❷ Pb-214

❶ Po-218 ❹ Po-214 Po-210

Pa-234m
245 duizend jaar

75 duizend jaar

1600 jaar

3,8 dagen

4,5 miljard jaar

3,1 min

1,2 min

24 dagen

Radon ontwijkt
deels uit bodem
en bouwmaterialen

26,8 min

19,9 min
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5 dagen 138 dagen164  μsec
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edelgas radon-222 (Rn-222), dat deels uit het moedermateriaal ontwijkt 
(exhalatie). 
 
Met name de poloniumisotopen in de uraniumreeks, die allemaal 
alfastraling uitzenden, leveren als gevolg van inhalatie (Po-118, Po-214) 
of ingestie (Po-210) een significante bijdrage aan de stralingsdosis. De 
exhalatie van radon uit bodemmateriaal draagt eraan bij dat deze 
radionucliden in de leefomgeving terechtkomen. De vier kortlevende 
vervalproducten van radon worden radondochters genoemd. 
 

Figuur 14 Schematisch overzicht van de natuurlijke vervalreeks van thorium-232 
(thoriumreeks). 
 
Thorium-232 (Th-232) vormt het startpunt van een andere natuurlijke 
vervalreeks, de thoriumreeks (zie Figuur 14). Ongeveer eenderde van de 
hoeveelheid terrestrische straling wordt veroorzaakt door gammastralers 
uit de thoriumreeks. Actinium-228 (Ac-228) en Thallium-208 (Th-208) 
dragen daar het meest aan bij. Halverwege de thoriumreeks ontstaat het 
radonisotoop thoron (Rn-220). Analoog aan de situatie bij radon worden 
de vervalproducten van thoron thorondochters genoemd. Vanwege de 
korte halveringstijd van thoron (T½ = 55,6 sec) ontwijkt er relatief weinig 
thoron uit de bodem. In het buitenmilieu komen we dus nauwelijks 
vervalproducten van thoron tegen.8 Door de minder sterke exhalatie van 
thoron wordt in onverstoorde bodems ook het seculair evenwicht binnen 
de thoriumreeks minder verstoord.  
 

4.1.2 Terrestrische straling 
In een onverstoorde ‘afgesloten’ bodem zijn de radionucliden in de 
uranium- en throriumreeks in seculair evenwicht: per reeks zijn de 
activiteiten van alle radionucliden in de reeks (vrijwel) gelijk. Als we de 
specifieke concentraties kennen van respectievelijk K-40, Th-232 (of 
Ra-228) en U-238 (of Ra-226), dan weten we dus ook hoeveel 

 
8 Binnen is dat anders. Dat komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 6. 

Th-232 Th-228
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Tl-208
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gammastraling er in de bodem wordt uitgezonden. Een deel van die 
gammastraling wordt door het bodemmateriaal geabsorbeerd. 
Daarnaast is er sprake van verstrooiing van (secundaire) fotonen, het 
zogenoemde build up-effect. Saito heeft coëfficiënten afgeleid die per 
element of reeks de massieke activiteit in de bodem converteert naar 
het kermatempo in lucht erboven: voor de uraniumreeks vindt hij 0,463, 
voor de thoriumreeks 0,604 en voor K-40 0,0417 nGy/h per Bq/kg 
(Saito 1995). UNSCEAR heeft deze waarden geadopteerd en onder 
andere toegepast op de door hen gepresenteerde mondiale mediane 
waarden voor de massieke concentraties van U-238, Th-232 en K-40 in 
bodemmateriaal (zie sectie 4.1.1): de berekende mondiale mediane 
waarde van het kermatempo in lucht vanwege natuurlijke radionucliden 
in de bodem bedraagt 51 nGy/h (UN 2000). 
 
Saito, en dus ook UNSCEAR, gaan bij hun berekeningen uit van seculair 
evenwicht in de vervalreeksen en een homogene verdeling van de 
radioactiviteit in de bodem. Zoals al eerder toegelicht, is er in de bodem 
geen sprake van evenwicht in de gehele keten: als gevolg van exhalatie 
van radon en (in mindere mate) thoron raken de natuurlijke 
vervalreeksen verstoord en vermindert de bodemconcentratie van 
radionucliden die later in de reeks zitten. Dat effect is het sterkst bij de 
uraniumreeks: de belangrijkste gammastralers in die reeks, Bi-214 en 
Pb-214, zijn immers dochters van Rn-222. Vooral boven poreuze 
bodems leidt dat tot een verlaging van het terrestrische stralingsniveau: 
de bijdrage van de uraniumreeks kan in die gevallen enkele tientallen 
procenten lager uitvallen (Blaauboer 1995). Bij de thoriumreeks is dat 
effect minder sterk, deels doordat er relatief weinig thoron vrijkomt uit 
de bodem, en deels doordat één van de belangrijkste gammastralers  
(Ac-228) in het onverstoorde deel van de reeks zit (zie Figuur 14).  
 

4.1.3 Emanatie en exhalatie van radon uit de bodem 
Het edelgas radon (Rn-222) wordt gevormd door radioactief verval van 
Ra-226. Het moedermateriaal radium zit opgesloten in de matrix van 
het bodemmateriaal, dat veelal uit korrels bestaat. Omdat bij verval van 
Ra-226 een hoogenergetisch alfadeeltje wordt weggeschoten, 
ondervindt het nieuw gevormde radonatoom een terugslag(‘recoil’). 
Door die terugslag verplaatst het radonatoom zich over een afstand van 
typisch enkele tientallen nanometers. Radon dat gevormd wordt uit 
Ra-226 dat zich dicht bij het oppervlak van een korrel bevindt, kan dus 
vrijkomen uit de matrix en terechtkomen in de poriën tussen de korrels 
van het bodemmateriaal. Emanatie is het proces van vrijmaking van de 
radonatomen uit het moedermateriaal. Vandaaruit kan het radonatoom 
zich door middel van diffusie of convectie verplaatsten naar het 
bodemoppervlak. De emanatiefactor is gedefinieerd als de fractie radon 
die bij het ontstaan vrijkomt voor transport in de poriën. Voor 
bodemmateriaal liggen typische waarden in het bereik van 0,001 tot 
0,01. De term (radon)exhalatie duidt op de activiteit aan radon die (per 
seconde en per oppervlakte eenheid) ontwijkt uit het moedermateriaal 
en daardoor in de lucht terechtkomt.  
 
Veel parameters zijn van invloed op de emanatie en exhalatie van radon 
uit het moedermateriaal. Het gaat daarbij om eigenschappen van het 
moedermateriaal, zoals porositeit, vochtgehalte, de positie van het 
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radium in de korrel en de oppervlaktestructuur van het materiaal,9 en 
om omgevingsparameters, zoals (verschillen in) luchtdruk en 
temperatuur. Het proces van emanatie en exhalatie van radon is 
behoorlijk complex. Zo heeft bijvoorbeeld een toenemend vochtgehalte 
een positieve invloed op de emanatiefactor,10 maar een negatieve 
invloed op de diffusiecoëfficiënt van radon in de poriën.11 De 
diffusielengte, gedefinieerd als de typische afstand die een radioactief 
radonisotoop binnen één halveringstijd binnen het moedermateriaal 
aflegt, is een maat voor het gemak waarmee radon zich verplaatst 
binnen een materiaal. In Nederland treffen we overwegend sedimentaire 
bodems aan. In dat soort bodems heeft de diffusielengte een waarde 
tussen ruwweg 0,1 en 1 meter (Smetsers en Blaauboer 1996). 
 

4.1.4 Verspreiding van radon in het buitenmilieu 
Radon is een edelgas: eenmaal in de lucht zal het zich niet hechten aan 
aerosolen of oppervlaktes. De dispersie van radon in het buitenmilieu 
wordt bepaald door de weersomstandigheden en kan worden 
beschreven met conventionele luchtverspreidingsmodellen. Met een 
halveringstijd van bijna 4 dagen kan radon, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, over grote afstanden getransporteerd worden. 
Belangrijke onderliggende processen daarbij zijn horizontale dispersie en 
verticale uitwisseling tussen verschillende luchtlagen, met name tijdens 
dag-nacht- en nacht-dagovergangen. Gedurende het jaar vertoont de 
radonconcentratie in het buitenmilieu een tamelijk grillig verloop. De 
sterke afhankelijkheid van de weersomstandigheden zorgt er ook voor 
dat er seizoensinvloeden zijn en dat jaargemiddelde concentraties van 
jaar tot jaar kunnen verschillen.  
 

4.1.5 Aanhechting en depositie van radondochters 
Radon is een edelgas, maar dat geldt niet voor de kortlevende 
vervalproducten van radon: dat zijn niet-gasvormige metalen. Via een 
variëteit aan processen zullen de niet-gasvormige radondochters − 
afhankelijk van de omstandigheden − meer of minder snel uit de lucht 
verdwijnen. Zolang een radondochter zich ongebonden in de lucht 
bevindt, zal dat atoom vrij gemakkelijk op een oppervlak neerslaan en 
als zodanig uit de lucht verdwijnen. Maar als de lucht veel aerosolen 
bevat, is de kans groter dat de radondochter zich aan een aerosol hecht. 
Aerosolen slaan ook neer op oppervlaktes, maar die doen dat veel 
langzamer dan ongebonden radondochters. De uitwisseling tussen de 
verschillende verschijningsvormen van de radondochters is beschreven 
in het zogenoemde Jacobi-model (zie Figuur 15). De omgevingsfactoren 
bepalen welk proces dominant is.  
 

 
9 Dit speelt bijvoorbeeld bij vulkanisch gesteende en vliegas, dat soms wordt toegevoegd aan bouwmaterialen. 
Deze materialen bevatten vaak veel radium, zodat er ook veel radon gevormd wordt, maar de ‘verglaasde’ 
oppervlaktestructuur maakt het voor radon erg moeilijk om uit het materiaal te treden.  
10 Droge poriën vergroten de kans dat net gevormd radon als gevolg van terugslag (‘recoil’) opnieuw in het 
moedermateriaal geschoten wordt. Zijn de poriën nat, dan vermindert dat de afstand die het radonatoom aflegt 
als gevolg van terugslag. Onder natte omstandigheden zal er dus meer radon in de poriën achterblijven. 
11 De diffusiecoëfficiënt van radon in water is ongeveer 10.000 keer kleiner dan in lucht. 
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Figuur 15 Overzicht de wijze waarop radondochters uit de lucht verdwijnen. 
Betekenis van de pijlen: (1) radioactief verval, (2) snelle depositie van 
ongebonden radondochters op oppervlaktes, (3) binding van radondochters aan 
aerosolen, (4) langzame depositie van aerosolgebonden radondochters op 
oppervlaktes. De gestippelde pijl geeft aan dat een deel van het gebonden Po-218 
bij radioactief verval vanwege terugstoot (‘recoil’) van het aerosol vrijkomt. 
 

Figuur 16 Berekende concentraties van radondochters, relatief ten opzichte van 
radon, als functie van de bindingscoëfficiënt. De getrokken lijnen slaan op de 
aerosolgebonden fracties van dochterproducten, de gestreepte lijnen op de 
ongebonden fracties. De zwarte stippellijn toont de evenwichtsfactor. De hier 
toegepaste depositiecoëfficiënt voor de gebonden fractie is 3·10-5 s-1 en voor de 
ongebonden fractie 3·10-3 s-1. 
 
Uitgaande van het Jacobi-model kun je een verzameling differentiaal-
vergelijkingen opstellen en oplossen. Figuur 16 toont een set van 
oplossingen waarbij de relatieve concentratie van radondochters getoond 
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wordt als functie van de bindingscoëfficiënt aan aerosolen. Voor de 
depositiecoëfficiënten van de gebonden en ongebonden fractie zijn vaste 
waarden gekozen. De bindingscoëfficiënt hangt onder meer af van de 
concentratie en de massaverdeling van de aerosolen in de lucht en is in 
praktijksituaties tamelijk veranderlijk in de tijd.  
 
Uit Figuur 16 blijkt duidelijk de invloed van de waarde van de 
bindingscoëfficiënt: aan de rechterkant, waar sprake is van snelle binding 
aan aerosolen, zien we relatief hoge concentraties van gebonden 
radondochters die via depositie van aerosolen langzaam uit de lucht 
verdwijnen. Ongebonden radondochters zijn daar nauwelijks. Links 
daarentegen, waar de kans op aanhechting aan een aerosol laag is, is de 
concentratie aerosolgebonden radondochters laag. Dat geldt ook voor de 
ongebonden radondochters verder in de reeks, want die slaan snel neer. 
Alleen de eerste dochter, Po-218 (T½=3 min), is in ongebonden vorm nog 
rijkelijk aanwezig. Maar de totale hoeveelheid radondochters in de lucht is 
links in de grafiek significant minder dan rechts. 
 
Om de dosis als gevolg van inhalatie van radondochters redelijk in te 
kunnen schatten, moet je weten in welke (alfa-energie)verhouding de 
radondochters in de lucht zitten. Daarvoor is de term ‘evenwicht 
equivalente radondochter concentratie’ bedacht. In dit rapport korten we 
dat af tot EERC, maar in de literatuur kom je ook de afkorting EEC of EEDC 
tegen. De EERC van een radondochter-mengsel is gedefinieerd als de 
theoretische ‘concentratie van radondochters in evenwicht’ die dezelfde 
concentratie aan potentiële alfa-energie vertegenwoordigt als het 
werkelijke mengsel van radondochters onder beschouwing. Uit deze 
definitie kan worden afgeleid dat de EERC als volgt kan worden uitgedrukt: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 = 0,106 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃−218 + 0,513 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃−214    + 0,381 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵−214            (1)   
 
Daarbij stelt Cnuclide de luchtactiviteitsconcentratie voor van de 
respectievelijke radondochter. De evenwichtsfactor F is vervolgens 
gedefinieerd als de EERC, gedeeld door de concentratie van het 
radongas; in formulevorm: 
 

𝐹𝐹 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅−222 

               (2) 

 
In het voorbeeld van Figuur 16 is de evenwichtsfactor weergegeven door 
een zwarte stippellijn. 
 
Omdat de hoeveelheid alfa-energie die in je longen wordt geabsorbeerd 
een bepalende factor is voor de stralingsdosis als gevolg van radon, is de 
EERC een betere maat12 voor de blootstelling dan de radonconcentratie 
zelf. Maar omdat het in de praktijk veel gemakkelijk is om radon te meten 
in plaats van de EERC, wordt informatie over radon doorgaans 
gekarakteriseerd door de concentratie van het edelgas zelf te noemen. 
Indien nodig kan men met de volgende vuistregels een schatting maken 

 
12 Nog beter is het om tevens onderscheid te maken tussen de gebonden en de ongebonden fractie 
radondochters en rekening te houden met de aerosolgrootteverdeling van de gebonden fractie. Ongebonden 
radionucliden en de kleinste aerosolen komen namelijk dieper in de luchtwegen terecht en veroorzaken daar 
meer stralingsschade. Maar dit wordt in de praktijk vrijwel nooit gedaan wegens gebrek aan goede informatie 
over de verdeling van radondochters over die twee fracties en het aerosolenspectrum. 
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van de EERC: buitenshuis bedraagt de evenwichtsfactor typisch 0,7 en 
binnenshuis 0,4. Bedenk echter dat de evenwichtsfactor in specifieke 
situaties sterk van deze nominale waarden kan afwijken.  
 

4.1.6 De invloed van radondochters op het gammastralingsniveau  
Zoals reeds toegelicht in sectie 4.1.2 zijn de sterkste gammastralers in 
de uraniumreeks kortlevende dochters van radon. Door exhalatie van 
radon neemt de intensiteit van de terrestrische straling af, maar daar 
staat tegenover dat er daardoor meer radondochters in de lucht 
terechtkomen, die van daaruit een bijdrage leveren aan het 
gammastralingsniveau in de omgeving.  
 
De concentratie van radon en radondochters in de buitenlucht fluctueert 
sterk vanwege variërende (weers)omstandigheden. Daardoor ontstaan 
er ook variaties in het gammastralingsniveau in het buitenmilieu. Extra 
dynamiek ontstaat er als radondochters uit hogere luchtlagen door 
regen, hagel en sneeuw worden meegenomen naar het aardoppervlak 
en daar worden gedeponeerd (washout en rainout). Op het 
bodemoppervlak vindt vervolgens radioactief verval plaats, waarbij 
onder andere gammastraling wordt uitgezonden. Het uitregenen van 
radondochters kan lokaal kortstondig (typisch gedurende enkele uren) 
aanleiding geven tot sterke verhogingen in het natuurlijke 
gammastralingsniveau. 
 

4.2 Nationale gegevens over natuurlijke straling in het buitenmilieu 
4.2.1 Concentraties van natuurlijke radionucliden in Nederlandse bodems 

Informatie over natuurlijke radioactiviteit in Nederlandse bodems is qua 
omvang tamelijk beperkt (enkele tientallen monsters) en stamt 
grotendeels uit het SAWORA-onderzoek, uitgevoerd in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw (Ackers 1985a, Bannink et al. 1986). De data laten 
verschillen zien tussen verschillende bodemsoorten: relatief lage 
waarden worden gevonden in veen en zand (duinzand, dekzand) en iets 
hogere waarden in klei (rivierklei, zeeklei) en löss. Maar binnen één 
bodemsoort is de spreiding aan waarden tamelijk groot. Gemiddeld over 
alle monsters vinden we de volgende waarden voor de gemiddelde 
massieke concentratie van primordiale radionucliden in de Nederlandse 
bodem: 26 (Ra-226), 38 (Th-232) en 431 (K-40) Bq/kg. Daarbij dient 
wel te worden opgemerkt dat het beperkte aantal bodemmonsters niet a 
priori representatief is voor de gemiddelde situatie in Nederland: de 
bovengenoemde getallen mogen daarom hooguit als richtwaarde worden 
beschouwd. 
 

4.2.2 De terrestrische stralingskaart van Nederland 
De vrije-veld metingen van SAWORA vormen de belangrijkste 
gegevensbron voor de locatieafhankelijkheid van terrestrische straling in 
Nederland (Van Dongen et al. 1984, Van Dongen en Stoute 1985). 
Tijdens die campagne is met een Reuter-Stokes ionisatievat op een 
raster van 6x6 km2 op één meter hoogte het exposietempo bepaald.13 
Dat leverde ruim 1000 meetgegevens op. Tijdens die metingen is tevens 
de luchtdruk geregistreerd, wat de mogelijkheid bood om de 
luchtdrukgevoelige kosmische component van de meetgegevens af te 
trekken. Het restant werd beschouwd als terrestrische straling. Daarbij 
 
13 Op de Waddeneilanden zijn de metingen uitgevoerd op een raster van 3x3 km2. 
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namen Van Dongen et al. aan dat de kosmische straling bij 
standaarddruk een bijdrage leverde aan het meetsignaal van 3,6 μR/h. 
Er is niet gecorrigeerd voor eventuele fluctuaties in de kosmische 
bronterm die het gevolg kunnen zijn van zonneactiviteit, en voor de 
aanwezigheid van radondochters in de lucht. 

 

Figuur 17 Links: Vrije-veld data van SAWORA (Van Dongen et al. 1984), na aftrek 
van de kosmische stralingscomponent en conversie naar omgevingsdosis-
equivalenttempo. De diameter van de markers is rechtevenredig met het 
dosistempo door terrestrische straling. Rechts: vereenvoudigde versie van de 
Nederlandse grondsoortenkaart (bron: WUR). 
 
De oorspronkelijke ruimtelijke weergave van het terrestrische 
stralingsniveau in Nederland is weergegeven in Figuur 37 (zie Bijlage 1). 
De linkerkaart van Figuur 17 toont een alternatieve weergave van 
dezelfde SAWORA-data, uitgedrukt in omgevingsdosisequivalenttempo. 
Daarbij is een conversiecoëfficiënt gehanteerd van 10,8 nSv/μR. De 
geconverteerde meetdata liggen allemaal binnen het bereik van 10 tot 
80 nSv/h. De gemiddelde waarde bedraagt ongeveer 39 nSv/h. De 
rechterkaart in Figuur 17 toont een vereenvoudigde versie van de 
grondsoortenkaart van Nederland. Een visuele vergelijking tussen beide 
kaarten toont een grote mate van overeenkomst tussen het terrestrische 
stralingsniveau en de grondsoort ter plaatse: op leem, klei en zavel zien 
we relatief hoge stralingsniveaus, terwijl die op zand en veengronden 
relatief laag zijn. Dit verband wordt ondersteund door een beperkt aantal 
concentratiemetingen van terrestrische radionucliden in Nederlandse 
bodemsoorten (zie sectie 4.2.1). Tien jaar later, na het beschikbaar 
komen van Geografische Informatie Systemen, is de correlatie tussen de 
SAWORA-data en enkele honderden verschillende grondsoorten in 
Nederland nauwkeuriger onderzocht. Op basis van de daar gevonden 
verbanden is vervolgens een terrestrische stralingskaart gegenereerd met 
een vergelijkbaar detailniveau als de 1:250.000 bodemkaart van 
Nederland (Smetsers en Blaauboer 1996). Deze kaart is weergegeven in 
Figuur 18. Bij de constructie van deze kaart is voor enkele honderden 
bodemsoorten een vaste conversie gehanteerd van bodemsoort naar 
terrestrische straling. Voor sommige bodemsoorten waren meerdere 
SAWORA-data beschikbaar. In die gevallen is voor de bepaling van de 
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conversiecoëfficiënt het gemiddelde genomen. Voor andere bodemsoorten 
waren geen data beschikbaar. In die gevallen is de conversiecoëfficiënt 
overgenomen van de bodemsoort die het meest overeenkwam. Variaties 
die voorkomen binnen één bodemsoort, of binnen een cluster van 
samenhangende bodemsoorten, zijn in deze kaart dus uitgemiddeld. Dat 
verklaart onder meer waarom de legenda van de kaart niet hoger reikt 
dan 75 nSv/h, terwijl er individuele SAWORA-data zijn die (iets) hoger 
uitvallen. 
 

Figuur 18 Terrestrische stralingskaart van Nederland, met behulp van GIS 
geconstrueerd op basis van vrije-veld meetgegevens van SAWORA en de 
gedetailleerde 1:250.000 bodemkaart van Nederland (Smetsers en Blaauboer 
1996). 
 

4.2.3 Concentraties van radon en dochters in het Nederlandse buitenmilieu 
De radonconcentraties in het Nederlandse buitenmilieu zijn voor het eerst 
systematisch bepaald tijdens SAWORA. De toen gebruikte 
radondetectoren bleken achteraf ook gevoelig voor thoron, maar omdat 
thoronconcentraties buiten erg laag zijn, zijn de radonmetingen uit de 
jaren tachtig in de buitenlucht toch bruikbaar. Bij die survey zijn 
jaargemiddelde waarden gevonden tussen 1 en 8 Bq/m3. Gemiddeld over 
het land bedroeg de mediane jaarconcentratie ongeveer 3 Bq/m3, de 
gemiddelde jaarconcentratie was gelijk aan 3,3 Bq/m3 (Put et al. 1986).  
 
Na het gereedkomen van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit 
(LMR), in 1990, kwamen er op 14 locaties in Nederland op 10-minuut 
basis metingen beschikbaar van totale alfa-activiteitconcentraties in 
buitenlucht. Die metingen werden verkregen door volautomatisch lucht 
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door een bandfilter te halen en vervolgens de achtergebleven 
aerosolgebonden alfa-activiteit te meten en om te rekenen naar 
luchtconcentratie. De data van die luchtstofmonitoren (FAG FHT59S) 
bleken geconverteerd te kunnen worden naar EERC (Smetsers 1995). 
Op basis van die data kon de dynamiek van radon(dochter)concentraties 
in de buitenlucht goed bestudeerd worden (Smetsers en Blaauboer 
1994, Smetsers en Blaauboer 1996, Blaauboer en Smetsers 1997). 
Jaargemiddelde waarden van de EERC in buitenlucht, bepaald met data 
van de 14 hoofdstations van het LMR gedurende de periode 1990-1994, 
varieerden tussen 1 en 3 Bq/m3. Verschillen per locatie werden 
verklaard door verschillen in bodemtype (meer of minder exhalatie van 
radon) en ligging ten opzichte van de zee (radonarme lucht bij wind van 
zee). Gemiddeld over 5 jaar en 14 meetlocaties is een EERC gevonden 
van 1,5 Bq/m3. Uitgaande van een evenwichtsfactor buiten van 
gemiddeld 0,7 komt dat overeen met een gemiddelde radonconcentratie 
van ruim 2 Bq/m3. 
 
Naast metingen in woningen zijn tijdens de tweede nationale 
radonsurvey (1995-1996) ook radonmetingen uitgevoerd in buitenlucht. 
Daarbij is gebruikgemaakt van passieve radonbekers van het Duitse 
Forschungszentrum Karlsruhe (FzK). Het betrof metingen nabij 
woningen, in 52 Nederlandse gemeentes, en metingen bij 
11 hoofdstations van het Nationaal14 Meetnet Radioactiviteit (NMR) waar 
ook automatische luchtstofmonitoren in gebruik waren. Tijdens de 
meetperiode is met de NMR-monitoren een gemiddelde EERC bepaald 
van 3 Bq/m3. Die waarde is beduidend hoger dan de gemiddelde waarde 
uit de periode 1990-1994. Uitgaande van een evenwichtsfactor buiten 
van gemiddeld 0,7 levert dat een schatting op voor gemiddelde 
radonconcentratie van circa 5 Bq/m3. Met de passieve radonbekers is in 
dezelfde periode nabij de woningen een gemiddelde radonconcentratie 
bepaald van 5,5 Bq/m3. Bij de 11 NMR-monitoren is een iets lagere 
waarde gevonden van 4,9 Bq/m3. Het kleine verschil werd verklaard 
door verschillen in meethoogte en de meer of minder open veldsituatie 
(Stoop et al. 1998). 
 
In de jaarrapporten van het Euratom milieumonitoring programma 
worden de plaats- en tijdgemiddelde waarden gemeld van de totaal-alfa 
concentratie in lucht(stof), zoals gemeten door monitoren van het LMR 
respectievelijk het NMR. In het laatst verschenen rapport zijn de 
gegevens opgenomen van de jaren 1990 tot en met 2018 (Tanzi 2019). 
De data over de eerste 12 jaar zijn bepaald met de FAG FHT59S en 
kunnen dus worden geconverteerd naar EERC. Uit die data leiden we een 
langjarig gemiddelde EERC-waarde af van 1,7 Bq/m3, wat overeenkomt 
met een langjarig gemiddelde radonconcentratie in buitenlucht van 
2,5 Bq/m3. De hoogste jaargemiddelde waarden in die periode werden 
gemeten in 1995 (+27%), 1996 (+21%) en 1997 (+21%). Tussen de 
laagste (1990, 1992 en 1994) en de hoogste jaargemiddelde waarde 
(1995) zit een factor anderhalf. De radonmetingen in buitenlucht, zoals 
bepaald tijdens de tweede nationale radonsurvey (1995-1996), zitten dus 
aan de bovenkant van de variatieband. De FAG-monitoren zijn rond 2002 
vervangen door andere luchtstofmonitoren, van het type Berthold BAI 
 
14 In 1996 zijn het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) en het door het ministerie van BiZa opgerichte 
BiZa Meetnet voor Nucleaire Incidenten (BMNI) opgegaan in het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). De 
14 hoofdstations met een aerosolmonitor zijn bij die fusie niet gewijzigd. 
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9128. De met dat type monitor gemeten waarden van de totaal-alfa 
concentratie in lucht(stof) vallen typisch zo’n 20% hoger uit. Dat zou erop 
kunnen wijzen dat de radonwaarden zoals afgeleid van metingen met de 
FAG FHT59S iets onderschat zijn. Voor de Berthold BAI 9128 is het 
precieze verband tussen de experimenteel bepaalde totaal-alfa 
concentratie in lucht(stof) en de EERC echter niet onderzocht. Dat maakt 
het moeilijk om hieromtrent harde conclusies te trekken. Wel kunnen we 
kijken naar relatieve verschillen van jaar tot jaar: ook bij de Berthold BAI 
9128 blijkt er dan een factor anderhalf te zitten tussen de laagste (2007) 
en de hoogste jaargemiddelde meetwaarde (2003). In de periode 
1990-2018 zien we dus forse verschillen van jaar tot jaar, maar afgezien 
van de discontinuïteit in 2002 is er geen sprake van een trend in de tijd. 
 

Figuur 19 Windrichtingafhankelijkheid van de radondochterconcentratie in 
buitenlucht, voor een locatie in het zuiden van Limburg. Van alle EERC-data (in 
Bq/m3), die gedurende 4 jaar zijn verzameld bij windsnelheden tussen 0,5 en 
2 m/s, toont de grafiek als functie van de windrichting de mediaan (witte lijn) en 
het databereik tussen de 25- en 75-percentielwaarde (zwart oppervlak). De EERC 
is laag bij wind uit het noordwesten, en relatief hoog bij wind uit het zuidoosten. 
 
Gedurende het jaar vertoont de EERC een grillig verloop. Per locatie is 
een afhankelijkheid aangetoond van windrichting, windsnelheid, 
relatieve vochtigheid, atmosferische druk, mate van regenval en 
verticale menging van de atmosfeer. De EERC is over het algemeen 
hoger bij continentale wind uit het zuidoosten en lager bij zeewind uit 
het noordwesten. Bij lage windsnelheden zijn de concentraties het 
hoogst; met toenemende windsnelheid daalt de gemiddelde EERC en 
vervlakt de ruimtelijke variatie die samenhangt met het bodemtype. In 
de herfst zijn de concentraties gemiddeld iets hoger, wat voor een deel 
wordt verklaard door de dan wat vaker optredende zuidoostenwinden. 
Figuur 19 toont een voorbeeld van de windrichtingafhankelijkheid van de 
EERC (Smetsers en Blaauboer 1996, Blaauboer en Smetsers 1997). 
 
Vooral in de (na)zomermaanden kan gedurende de avond en nacht dicht 
bij de grond een temperatuurinversie ontstaan, met als gevolg dat de 
EERC op leefniveau 's nachts sterk oploopt. In extreme situaties kan de 
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nachtelijke concentratie van radondochters oplopen tot vele tientallen 
Bq/m3 (zie Figuur 20).  
 

Figuur 20 Voorbeeld van sterke dag- en nachtfluctuaties van de EERC als gevolg 
van temperatuurinversie gedurende avond en nacht. De data zijn afkomstig van 
het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). 
 
Op basis van al deze meetgegevens hanteren we voor 
dosisberekeningen voor de tijd- en plaatsgemiddelde radonconcentratie 
in het Nederlandse buitenmilieu een afgeronde waarde van 3 Bq/m3. 
Door verschillen in (weers)omstandigheden kunnen de verschillen van 
jaar tot jaar en van locatie tot locatie echter beduidend zijn.  
 

4.2.4 Gammastraling van radondochters in de lucht en op de bodem 
De twee radionucliden uit de uraniumreeks die het meest bijdragen aan 
het gammastralingsniveau, Bi-214 en Pb-214, zijn allebei radondochters. 
Als gevolg van exhalatie van radon wordt het seculaire evenwicht in de 
bodem verstoord en komen er radondochters in de lucht terecht. Deels 
deponeren die op het bodemoppervlak, vooral als gevolg van natte 
depositie. Omdat deze processen erg weersafhankelijk zijn, veroorzaakt 
dit veel dynamiek in de natuurlijke achtergrond.  
 
Uit meetgegevens van het LMR is afgeleid dat een EERC van 2 Bq/m3 in 
de open lucht een omgevingsdosisequivalenttempo oplevert van 
ongeveer 1 nSv/h. Omdat de EERC, afhankelijk van de locatie en de 
weersomstandigheden, fluctueert tussen vrijwel 0 en enkele tientallen 
Bq/m3, leidt dat tot fluctuaties in het omgevingsdosisequivalenttempo 
van typisch 0−10 nSv/h. Opgeteld over een jaar dragen radondochters 
in de lucht ongeveer 7 μSv bij aan het omgevingsdosisequivalent in het 
buitenmilieu. (Smetsers en Blaauboer 1996, Blaauboer en Smetsers 
1997, Smetsers en Blaauboer 1997a, Smetsers en Blaauboer 1997b). 
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Figuur 21 Typisch voorbeeld van de tijdelijke verhoging van het 
omgevingsdosisequivalenttempo als gevolg van het uitregenen van radondochters. 
Data afkomstig van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit. 
 
Als het regent, dan worden radondochters uit hogere luchtlagen 
meegenomen en op het aardoppervlak gedeponeerd (washout en 
rainout). Daar vindt vervolgens radioactief verval plaats, waarbij onder 
andere gammastraling wordt uitgezonden. Figuur 21 toont daarvan een 
illustratief voorbeeld. In extreme situaties, bijvoorbeeld tijdens hevig 
onweer na een lange droge periode, kan het omgevingsdosis-
equivalenttempo kortstondig met waarden tot zo’n 100 nSv/h toenemen. 
Aan de hand van meetgegevens van het LMR is dit mechanisme 
nauwkeurig onderzocht en kwantitatief beschreven. Het uitregenen van 
radondochters kan kortstondig tot serieuze verhogingen leiden, maar 
gemiddeld over langere tijd is de bijdrage van radondochters aan het 
omgevingsdosisequivalenttempo laag: de dosis door gammastraling van 
radondochters uit natte depositie bedraagt ongeveer 4 μSv per jaar 
(Smetsers en Blaauboer 1996, Smetsers en Blaauboer 1997a, Smetsers 
en Blaauboer 1997b). 
 

4.3 Bepaling van de effectieve dosis door terrestrische straling en 
radon in het buitenmilieu 
Tot nu toe hebben we de mate van radioactiviteit en de intensiteit van 
straling in het buitenmilieu uitgedrukt in meetbare (operationele) 
grootheden. Om de stralingsdosis te kunnen bepalen die iemand oploopt 
die zich in het buitenmilieu ophoudt, dient eerst nog een vertaling te 
worden gemaakt van meetbare grootheden naar effectieve dosis. Die 
conversie hangt onder andere af van het type straling en het 
blootstellingspad. 
 

4.3.1 Jaardosis door terrestrische straling 
In dit hoofdstuk is de hoeveelheid gammastraling van terrestrische 
oorsprong uitgedrukt in omgevingsdosisequivalent, H*(10). Dat is een 
operationele grootheid die tot 3 MeV een overschatting levert van de 
effectieve stralingsdosis die een persoon ter plekke zou oplopen. Het 
verband tussen omgevingsdosisequivalent en effectieve dosis hangt af 
van de energie van het stralingsspectrum, de geometrie van het 
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stralingsveld en de afmeting van de ontvanger (bijvoorbeeld kind of 
volwassene) (Yamaguchi 1994).15  
 

Figuur 22 Verhouding tussen de effectieve dosis E en het omgevings-
dosisequivalent, H*(10), als functie van de fotonenergie en voor drie verschillende 
veldgeometrieën (Yamaguchi 1994). De geometrie van terrestrische straling zit 
tussen rotatie-invariant en isotroop. De stippellijn toont het verband tussen 
luchtkerma en H*(10) (ICRU 1993). 
 
Evenwijdige aanstraling van voor naar achter (Anterior-Posterior) levert 
de hoogste effectieve stralingsdosis op: vanaf 80 MeV is die zo’n 10 tot 
20% lager dan H*(10). Een veld van gelijke intensiteit dat rotatie-
invariant is, of isotroop van alle kanten komt, levert echter een 
beduidend lagere effectieve dosis op. Dat verschil is vooral groot bij 
gammaenergieën kleiner dan 1000 keV (zie Figuur 22).  
 
Terrestrische straling komt van alle kanten uit de bodem en heeft 
daarmee een geometrie die in zit tussen rotatie-invariant en isotroop. Het 
grootste deel van het gammaspectrum in het buitenmilieu zit beneden de 
1000 keV, wat deels het gevolg is van eerdere interacties van 
gammastraling met materie. Op basis hiervan kan bij terrestrische 
straling voor de conversie van omgevingsdosis-equivalent naar effectieve 
dosis een energiegewogen conversiefactor worden toegepast van 0,6.  
 
In Nederland treffen we in het vrije veld, afhankelijk van de specifieke 
locatie, een omgevingsdosisequivalenttempo aan als gevolg van 
terrestrische straling tussen 10 en 80 nSv/h (zie Figuur 17 en Figuur 18). 
Het locatiegewogen gemiddelde bedraagt ongeveer 39 nSv/h. Inclusief 
straling afkomstig van radondochters in de lucht en gedeponeerd op de 
bodem, kan die gemiddelde waarde worden afgerond op 40 nSv/h. 
Uitgaande van die waarde loopt iemand die zich buiten ophoudt als gevolg 
van terrestrische straling dus een effectief dosistempo op van gemiddeld 
24 nSv/h. Een fictieve persoon die het hele jaar buiten verblijft zou 
hierdoor dus een jaardosis oplopen van gemiddeld 0,21 mSv.  

 
15 Op het moment van schrijven heeft de ICRP een conceptversie van een nieuwe publicatie over dit onderwerp, 
‘Dose Coefficients for External Exposures to Environmental Sources’, openstaan voor consultatie. Naar dit 
conceptrapport kan echter nog niet worden verwezen. 
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Voor de werkelijke dosis moeten we rekening houden met de verblijftijd 
buiten. In het buitenland wordt vaak een verblijftijdfactor gehanteerd 
van 80% binnen versus 20% buiten. In Nederland ligt die verhouding 
nog iets extremer en hanteren we een verblijftijdverhouding 
binnen/buiten van 90/10.  
 
Gedurende de tijd dat we buiten zijn, lopen we door terrestrische 
straling dus gemiddeld een effectieve dosis op van afgerond 0,02 mSv/j. 
Afhankelijk van de regio waar iemand woont, kan die waarde hoger of 
lager uitvallen, maar omdat verblijf buitenshuis voor de meeste mensen 
niet beperkt is tot de directe woonomgeving, zullen de relatieve 
verschillen in de effectieve dosis die burgers ontvangen vanwege 
uitmiddeling minder groot zijn dan de verschillen in terrestrische 
stralingsniveaus die we in Nederland tegenkomen.  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat we het hier steeds gehad hebben 
over terrestrische straling in het vrije veld. In stedelijke en industriële 
omgevingen is de bodem dusdanig bewerkt, bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van een nieuwe toplaag voor het bouwrijp maken van de 
bodem en ruime toepassing van beton en andere bouwmaterialen, dat 
de stralingseigenschappen van de ondergrond daardoor veranderd zijn. 
Indicatieve metingen en computerberekeningen hebben laten zien dat 
een bebouwde omgeving vaak een bufferende werking heeft op het 
stralingsniveau in de omgeving: in gebieden met een oorspronkelijk 
relatief hoog niveau aan terrestrische straling leidt bebouwing tot een 
lager omgevingsdosisequivalenttempo, en vice versa: bebouwing zorgt 
dus voor nivellering van het gammastralingsniveau (Smetsers en 
Blaauboer 1996). De gemiddelde dosis verandert hierdoor vermoedelijk 
dus weinig. Desalniettemin kan worden geconcludeerd dat het 
omgevingsdosisequivalenttempo in bebouwd gebied, en dat is waar de 
meeste mensen wonen en verblijven, tot op heden maar gebrekkig is 
onderzocht. Tussen 1982 – het moment van de SAWORA-metingen – en 
nu, is het aandeel bebouwde omgeving in Nederland ten behoeve van 
wonen, werken en infrastructuur sterk toegenomen. Momenteel gaat het 
om ongeveer 500 duizend hectare, wat overeenkomt met circa 15% van 
het totale landoppervlak in Nederland (Bron: CBS). 
 

4.3.2 Jaardosis door inhalatie van radondochters in het buitenmilieu 
Het grootste deel van de radioactieve vervalproducten van radon in de 
lucht is gebonden aan aerosolen. Daarnaast zit er nog een kleine fractie 
ongebonden radondochters in de lucht (zie paragraaf 4.1.5). Om de 
stralingsdosis te bepalen die het gevolg is van inhalatie van een 
radioactieve stof, wordt normaal gesproken de totale inname van 
radioactiviteit vermenigvuldigd met een dosisconversiecoëfficiënt (DCC). 
De inname (Bq) is dan het product van de luchtactiviteitsconcentratie C 
(Bq/m3), het ademvoud V (m3/h) en de tijdsduur t (h). De DCC 
(mSv/Bq), die de inname naar effectieve dosis converteert, is berekend 
met behulp van het ICRP-longmodel. Bij radon gaat dat historisch 
anders: daar is op basis van epidemiologische gegevens een verband 
afgeleid tussen de radonconcentratie (langjarig gemiddelde) en de 
effectieve dosis voor iemand die daar langdurig aan is blootgesteld. In 
de literatuur zie je daarom vaak alternatief gedefinieerde radon DCC’s, 
waarin het ademvoud en soms ook de evenwichtsfactor in 
verdisconteerd zijn. De effectieve dosis wordt dan berekend uit het 
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product van die alternatief gedefinieerde dosisconversiecoëfficiënt en de 
geïntegreerde luchtactiviteitsconcentratie van radon, in formulevorm: 
 

𝐸𝐸(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) =  𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑅𝑅(𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑚𝑚−3)  ∙  𝑡𝑡(ℎ)  ∙ 𝐹𝐹 ∙  𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵−1 ∙ 𝑚𝑚3 ∙ ℎ−1)    (3) 
 
Omdat de evenwichtsfactor F geen dimensie heeft, is het niet altijd 
duidelijk of de evenwichtsfactor wel of niet in de DCC is verdisconteerd. 
Dat moet vaak uit de context worden afgeleid.  
 
Er zijn meerdere factoren die de schatting van de stralingsdosis door 
blootstelling aan radon bemoeilijken. Op de eerste plaats zijn er veel 
gegevens bekend over de radonconcentratie, maar het is niet in alle 
gevallen duidelijk hoe groot de concentratie van radondochters dan is. 
Die wordt dan vaak geschat door een gemiddelde evenwichtsfactor aan 
te nemen tussen de radonconcentratie en de evenwicht equivalente 
radondochter concentratie (EERC). Op de tweede plaats is veel kennis 
over de gezondheidseffecten van radon opgedaan in studies bij 
mijnwerkers, die −onder heel andere condities − aan veel hogere 
concentraties zijn blootgesteld dan normale burgers. De daar gevonden 
verbanden moeten vervolgens worden geëxtrapoleerd naar 
blootstellingen die veel lager zijn. Op de derde plaats hebben we te 
maken met de synergie tussen radon en roken. Om bij epidemiologisch 
onderzoek de consequenties van blootstelling aan radon goed te kunnen 
interpreteren, moet dus ook het rookgedrag van de blootgestelde groep 
bekend zijn. Uiteindelijk moet alle opgedane kennis geconcentreerd 
worden in een DDC die op populatieniveau een gemiddeld verband legt 
tussen de blootstelling aan ‘radon’ en de stralingsdosis die daarvan het 
gevolg is. Maar met name het gemiddelde rookgedrag van populaties 
verschilt van land tot land en verandert ook sterk in de tijd. Dit alles 
maakt de afleiding van een DCC voor radon(dochters) ingewikkeld. 
 
Op dit moment circuleren er voor radon meerdere dosisconversie-
coëfficiënten die onderling ongeveer een factor twee uit elkaar lopen. 
UNSCEAR adviseert op basis van epidemiologisch onderzoek voor de 
DCCradon, zoals gedefinieerd in formule (3), de waarde 9·10-6 mSv/h per 
Bq/m3 (UN 2020). De ICRP16 adviseert op basis van modelberekeningen 
én epidemiologisch onderzoek het gebruik van een waarde die bijna 
twee keer zo groot is, namelijk 16,8·10-6 mSv/h per Bq/m3 (ICRP 2010, 
ICRP 2017). Gezien alle onzekerheden in de afleidingen is een factor 2 
verschil tussen de DCC van UNSCEAR en de ICRP niet veel, maar 
vanwege het grote aandeel van radon in de totale blootstelling van 
burgers aan ioniserende straling is de consequentie van een factor 2 
groot. Er is daarom al vele jaren een verwoede wetenschappelijke 
discussie gaande over de keuze die hier gemaakt moet worden (Harrison 
2021).  
 
Het RIVM heeft er in het verleden voor gekozen om voor blootstelling 
aan dochterproducten van radon (en thoron) de DCC’s te gebruiken die 
worden aanbevolen door UNSCEAR. De reden daarvoor is dat die 
getalsmatig beter passen bij de epidemiologische gegevens in Nederland 
over longkanker. Op dit moment zien we echter dat de internationale 
stralingsgemeenschap opschuift naar een keuze voor de ICRP-

 
16 ICRP = International Commission on Radiological Protection. 
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benadering. In dit rapport geven we daarom schattingen op basis van 
DCC’s van zowel UNSCEAR als de ICRP. Zie ook sectie 6.5 van dit 
rapport, waar het gaat over de dosis van radon en thoron in het 
binnenmilieu.  
 
In het buitenmilieu in Nederland is de radonconcentratie, gemiddeld 
over tijd en ruimte, ongeveer 3 Bq/m3 en wordt de gemiddelde 
evenwichtsfactor geschat op 0,7. Voor een fictief persoon die altijd 
buiten verblijft resulteert toepassing van de radon DCC van UNSCEAR in 
een jaardosis van 0,17 mSv. Toepassing van de DCC van ICRP leidt tot 
een jaardosis van 0,32 mSv. Bij een veronderstelde gemiddelde 
verblijftijd van 10% buiten leidt dat tot een afgeronde jaardosis als 
gevolg van inhalatie van radondochters in het buitenmilieu van 
0,02 mSv (op basis van de UNSCEAR DCC), respectievelijk 0,03 mSv 
(op basis van de ICRP DCC).  
 
Zoals reeds eerder toegelicht, is de concentratie van thoron en 
kortlevende vervalproducten in het buitenmilieu laag. Op basis van een 
zeer beperkte hoeveelheid data kan de jaarlijkse inhalatiedosis als 
gevolg daarvan worden geschat op ten hoogste 0,001 mSv. 
 
De totale stralingsdosis die buiten wordt opgelopen door natuurlijke 
straling is dus relatief laag. Dat dit onderwerp toch uitgebreid is 
behandeld, is zo omdat kennis over de processen buiten nodig is om te 
begrijpen wat er in het binnenmilieu gebeurt. Binnen lopen we een veel 
hogere jaardosis op door natuurlijke straling. Dat komt deels doordat 
binnenshuis de stralingsniveaus en concentraties van radioactiviteit in 
de lucht hoger zijn dan buiten, en deels doordat de verblijftijd binnen 
veel groter is dan buiten. De blootstelling aan natuurlijke straling 
binnenshuis wordt behandeld in hoofdstuk 5.  
 

4.4 Het buitenmilieu in Nederland in vergelijking met andere landen 
4.4.1 Terrestrische straling in een internationale context 

Internationaal gezien zijn de terrestrische stralingsniveaus in Nederland 
(10 tot 80 nSv/h, met een landelijk gemiddelde waarde van afgerond 
40 nSv/h) aan de lage kant. Dat komt vooral doordat er in Nederland 
nauwelijks rotsachtige bodems voorkomen. In bijvoorbeeld Spanje en 
Portugal, waar dat wel het geval is, is het gemiddelde terrestrische 
stralingsniveau ruwweg tweeënhalf keer zo hoog als in Nederland.  
Omgerekend naar omgevingsdosisequivalenttempo rapporteert 
UNSCEAR landgemiddelde waarden tussen 22 en 115 nSv/h. Het 
populatiegewogen wereldwijd gemiddelde bedraagt volgens schatting 
73 nSv/h. Lokaal komen er, in Europa en ook elders in de wereld, veel 
hogere waarden voor, van enkele honderden tot meer dan duizend 
nSv/h. Zulke uitschieters worden bijvoorbeeld aangetroffen in het 
midden van Frankrijk (Centraal Massief, vanwege graniet), in India 
(Kerala en Madras, vanwege monaziet) en in Indonesië (Sulawesi, 
vanwege basalt) (UN 2000, Hosoda et al. 2021).  
 

4.4.2 Outdoor radon in een internationale context 
De in Nederland in de buitenlucht bepaalde jaargemiddelde 
radonconcentraties (circa 3 Bq/m3) zijn internationaal gezien laag. 
UNSCEAR rapporteert waarden voor de radonconcentratie buitenshuis 
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tussen 1 en 100 Bq/m3, waarbij de laagste waarden gelden voor 
eilanden en kustgebieden, en de hoogste voor inlandse gebieden waar in 
de wijde omgeving veel radon uit de bodem komt (UN 2000).  
 
Zie de ‘Europese Atlas voor natuurlijke straling’ voor meer informatie over 
straling in het buitenmilieu in de landen om ons heen (Cinelli et al. 2019). 
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5 Externe straling in het binnenmilieu 

Zoals in de hoofdstukken 3 en 4 is toegelicht, worden we in het vrije 
veld extern bestraald door secundaire kosmische straling en 
terrestrische straling en intern bestraald door de inhalatie van 
kortlevende vervalproducten van radon, dat vanuit de bodem in de 
buitenlucht gekomen is. In het binnenmilieu gaat het ook om inhalatie 
en externe bestraling, maar vergeleken met buiten is de situatie nu 
complexer. Bouwmaterialen van minerale oorsprong, zoals baksteen en 
beton, vormen binnen ook een bron van gammastraling, maar tegelijk 
schermen ze externe straling van buiten af. Uit dit soort bouwmaterialen 
komt ook radon en thoron vrij. Daarnaast komt er radon vanuit de 
ondergrond het gebouw binnen, bijvoorbeeld via de kelder of de 
kruipruimte. Door de aanwezigheid van bouwmaterialen en de gesloten 
constructie van gebouwen is de concentratie van radon en thoron in het 
binnenmilieu over het algemeen hoger dan buiten. 
 
De meest relevante blootstellingspaden voor natuurlijke straling in het 
binnenmilieu zijn aldus: 

• externe bestraling door gammastraling van bouwmaterialen en, 
voor zover niet afgeschermd door de constructie van het gebouw, 
door terrestrische en secundaire kosmische straling van buiten; 

• inhalatie van kortlevende vervalproducten van radon 
(radondochters). Radon in gebouwen is deels afkomstig uit de 
bodem, en deels het gevolg van exhalatie uit bouwmaterialen; 

• inhalatie van kortlevende vervalproducten van thoron 
(thorondochters). Door de korte halveringstijd is thoron in 
gebouwen uitsluitend afkomstig uit de buitenste (afwerk)laag van 
wanden en plafonds. 

 
In tegenstelling tot de situatie in het vrije veld is de blootstelling aan 
natuurlijke straling in het binnenmilieu (tot op zekere hoogte) 
reguleerbaar.  
 
In dit hoofdstuk wordt het onderdeel externe straling behandeld. Daarbij 
hanteren we de onderstaande volgorde: 

1. Algemene beschrijving van de parameters die bepalend zijn voor 
de blootstelling aan externe straling in het binnenmilieu. 

2. Korte beschrijving van de vigerende regelgeving op dit gebied. 
3. Presentatie en bespreking van de gegevens (metingen en 

berekeningen) die voorhanden zijn om de actuele situatie in 
Nederland te karakteriseren. 

4. Bepaling van de jaardosis voor leden van de Nederlandse 
bevolking, inclusief toelichting op de aannames die daarbij zijn 
gehanteerd. 

5. Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het buitenland. 
6. Handelingsperspectieven en toekomstige ontwikkelingen die van 

invloed kunnen zijn op de dosis door externe straling in gebouwen. 
 
Het hoofdstuk hierna is gewijd aan radon en thoron in het binnenmilieu.  
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5.1 De invloed van bouwmaterialen op externe straling binnenshuis 
5.1.1 Gammastraling uit bouwmaterialen 

De mate waarin bouwmaterialen gammastraling uitzenden wordt in de 
eerste plaats bepaald door de activiteitconcentraties van Ra-226, Th-232 
en K-40. De herkomst van het bouwmateriaal, of een belangrijke 
grondstof daarvoor, kan een bepalende factor zijn voor de aanwezigheid 
van natuurlijke radionucliden. Binnen één type bouwmateriaal treffen we 
daarom uiteenlopende waarden aan. Voor een aantal bouwmaterialen 
geldt dat deze concentraties als gevolg van toevoeging van bijvoorbeeld 
vliegas of fosfo(r)gips kunstmatig kunnen zijn verhoogd. De hoeveelheid 
gammastraling in een gebouw door bouwmaterialen wordt daarnaast 
bepaald door de soortelijke massa van het bouwmateriaal en de 
toegepaste laagdiktes.  
 
Meerdere partijen hebben de onderliggende theorie hieromtrent 
uitgewerkt tot een praktisch toepasbaar rekenmodel. Meest 
noemenswaardig is het model dat rond 1995 is ontwikkeld door het Finse 
centrum voor straling en nucleaire veiligheid (STUK): dat heeft namelijk 
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Europese regelgeving 
op dit gebied (zie sectie 5.2). Het model van STUK berekent de 
geabsorbeerde dosis als gevolg van gammastraling in een binnenruimte, 
afkomstig van natuurlijke radionucliden aanwezig in één of twee 
bouwlagen (Markkanen 1995). Het model houdt rekening met de effecten 
van interne afscherming en de opbouw door verstrooiing in de muren 
(build up). Voor een volledige analyse zou gerekend moeten worden met 
elke uitgezonden gamma-energie, maar voor gammastraling uit de 
uraniumreeks en de thoriumreeks is een vereenvoudiging toegepast.  
 
Enkele jaren geleden heeft het CEN17, uitgaande van het STUK-model, 
een formule afgeleid waarmee je voor een referentiesituatie de 
stralingsdosis door gammastraling uit bouwmaterialen eenvoudig kunt 
inschatten (CEN 2017). De CEN-formule berekent de effectieve dosis D 
ten gevolge van gammastraling afkomstig uit een bouwmateriaal, die 
men ontvangt in het midden van een raam- en deurloze kamer, met 
wanden, vloer en plafond die volledig uit dit bouwmateriaal zijn 
opgebouwd. Deze CEN-referentiekamer heeft de afmetingen 4 m x 3 m 
x 2,5 m. De berekening gaat uit van de aanwezigheid van K-40 en van 
radionucliden uit de uraniumreeks (gekarakteriseerd door Ra-226) en de 
thoriumreeks (gekarakteriseerd door Th-232).  
 
Toepassing van de formule vereist de volgende invoergegevens: 

• per nuclide(reeks) (Ra-226, Th-232, K-40) de massieke activiteit, 
𝐶𝐶nuclide, in het bouwmateriaal [Bq/kg]; 

• de soortelijke massa van het bouwmateriaal, 𝜌𝜌 [kg/m3]; 
• de (laag)dikte van het gebruikte bouwmateriaal, 𝑑𝑑 [m]. 

 
  

 
17 CEN is een afkorting van Comité Européen de Normalisation. 
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Het product van 𝜌𝜌 en 𝑑𝑑 wordt oppervlaktedichtheid [kg/m2] genoemd. 
De formule ziet er als volgt uit: 
 

𝐷𝐷 = �
[281 + 16,3𝜌𝜌𝑑𝑑 − 0,0161(𝜌𝜌𝑑𝑑)2] × 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑟𝑟−226

+[319 + 18,5𝜌𝜌𝑑𝑑 − 0,0178(𝜌𝜌𝑑𝑑)2] × 𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ−232
+[22,3 + 1,28𝜌𝜌𝑑𝑑 − 0,00114(𝜌𝜌𝑑𝑑)2] × 𝐶𝐶𝐾𝐾−40

� × 10−6  (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)           (4) 

 
Bij de berekening wordt aangenomen dat de blootstelling 7000 uur per 
jaar bedraagt (80% verblijftijd). Voor de omrekening van geabsorbeerde 
dosis naar effectieve dosis is een conversiecoëfficiënt toegepast van 
0,7 Sv Gy-1.  
 
Naast de dosisbenadering met behulp van bovenstaande formule heeft 
het CEN een meer uitgebreide methodiek ontwikkeld die geschikt is voor 
de dosisbenadering voor ruimtes met verschillende typen wanden en/of 
wanden die uit maximaal twee verschillende constructielagen bestaan. 
Deze uitgebreide methodiek omvat een tabel (Table 2 in het CEN-
rapport) waarin per wand (van de CEN-kamer), per beschouwde 
nuclide(reeks) en per Bq/kg de bijdrage aan de dosis in het midden van 
de ruimte is berekend. Met deze tabel kan de dosisbijdrage van elke 
wand apart worden bepaald en opgeteld (CEN 2017).  
 

5.1.2 Afscherming van terrestrische en kosmische straling door 
bouwmaterialen 
Bouwmaterialen zijn een bron van gammastraling, maar anderzijds 
schermen ze externe straling vanuit het buitenmilieu af. De meest 
bepalende parameters zijn de soortelijke massa van het bouwmateriaal 
en de toegepaste laagdiktes. Terrestrische straling wordt door de 
bouwschil veel sterker afgeschermd dan secundaire kosmische straling. 
Dat komt door verschillen in stralingsenergie en de richting van waaruit 
de straling invalt. Een verticale, 20 cm dikke bouwschil van beton of 
baksteen houdt terrestrische straling vrijwel volledig tegen. Dat een klein 
deel van de terrestrische straling in werkelijkheid toch een gebouw 
binnendringt, komt vooral door de aanwezigheid van ramen en deuren.  
 
Vergeleken met terrestrische straling komt kosmische straling veel meer 
van boven. Vooral in gebouwen met een lichte dakconstructie komt 
relatief veel kosmische straling binnen. Er zijn internationaal gezien 
weinig meetgegevens beschikbaar over de afscherming van kosmische 
straling door gebouwen. Volgens UNSCEAR variëren de 
transmissiefactoren voor kosmische straling tussen 0,4 voor de laagste 
verdiepingen in gebouwen met een zware betonnen constructie tot 
vrijwel 1 in het geval van kleine houten woningen (UN 2000).  
 

5.2 Regelgeving omtrent gammastraling uit bouwmaterialen 
Artikel 75 van de Basic Safety Standards (BSS) verplicht de EU-lidstaten 
tot de invoering van een referentieniveau voor de externe blootstelling 
in de woning aan door bouwmaterialen uitgezonden gammastraling, van 
1 mSv per jaar ‘bovenop de externe blootstelling buitenshuis’ (EURATOM 
2014). Wat dat laatste inhoudt wordt niet exact gespecificeerd, maar in 
een rapport van de Europese Commissie, dat als de basis van de BSS 
voor dit onderwerp kan worden beschouwd (EC 1999), is een 
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achtergrond correctiewaarde afgeleid van 0,25 mSv/j. De BSS-publicatie 
vormde de aanleiding voor het CEN om een eenvoudig rekenvoorschrift 
uit te werken waarmee de conformiteit aan dit voorschrift getoetst kon 
worden (zie sectie 5.1.1). De bruto jaardosis wordt berekend met de 
CEN-formule zoals weergegeven in formule (6). Voor de bepaling van de 
netto jaardosis hanteert het CEN vervolgens een achtergrond 
correctiewaarde van ruim 0,29 mSv/j, die van de bruto jaardosis mag 
worden afgetrokken (CEN 2017).  
 
De EURATOM-voorschriften met betrekking tot gammastraling uit 
bouwmaterialen zijn inmiddels opgenomen in de Nederlandse wet- en 
regelgeving. In concreto gaat het om artikel 6.21 (gammastraling van 
bouwmaterialen) van het besluit (Bbs 2017), artikel 6.1 (bouwmaterialen) 
van de verordening (ANVS 2018) en artikel 6.3 (aanwijzing 
bouwmaterialen) van de regeling basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (Rbs 2018).  
 
Bijlage 11 van de verordening bevat een overzicht van rekenmethodes 
die gebruikt mogen worden om te toetsen of de door bouwmaterialen 
uitgezonden gammastraling voldoet aan het gestelde referentieniveau. 
Eén van die toetsmogelijkheden, middels de bepaling van de ‘index I 
voor activiteitsconcentratie’, is rechtstreeks overgenomen uit de BSS. 
De index I is als volgt gedefinieerd:  
 

𝐼𝐼 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑟𝑟−226

300
+
𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ−232

200
+
𝐶𝐶𝐾𝐾−40
3000

                                (5) 
 
waarbij CRa-226, CTh-232 en CK-40 de massieke activiteiten [Bq/kg] zijn van 
de overeenkomstige radionucliden(reeksen) in het bouwmateriaal. Een 
waarde I kleiner dan 1 kan worden gebruikt als een conservatieve 
benadering om aan te tonen dat het referentieniveau van de door 
bouwmaterialen uitgezonden gammastraling niet wordt overschreden 
(ANVS 2018).  
 
Naast de index I-methode mag ook de rekenmethode van het CEN 
worden toegepast: de jaardosis, berekend volgens formule 4, mag na 
aftrek van de achtergrond correctiefactor van 0,29 mSv/j niet groter zijn 
dan 1 mSv/j.  
 
Ten slotte wordt in Bijlage 11 van de Vbs een methode beschreven die is 
gebaseerd op het maximaal toelaatbare percentage grondstof, als 
functie van de dichtheid van het moedermateriaal. Deze methode mag 
alleen worden toegepast bij grondstoffen, zoals genoemd in bijlage 6.1 
van het Rbs, waarvan de gewogen som van de aanwezige primordiale 
radionucliden Ra-226, Th-232 en K-40 niet hoger is dan 1. Ofwel, in 
formulevorm: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑟𝑟−226
1000

 +  
𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ−232

1000
 +  

𝐶𝐶𝐾𝐾−40
10.000

   ≤   1                             (6)  
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5.3 Nationale gegevens over bouwmaterialen en externe straling in 
het binnenmilieu 
De hoeveelheid gammastraling in een gebouw, en de effectieve dosis die 
daarvan het gevolg is, kan worden bepaald op basis van metingen of 
berekeningen. In beide gevallen bevat het resultaat onzekerheden. Bij 
de afleiding op basis van metingen zijn de grootste bronnen van 
onzekerheid: (1) de mate waarin de meetserie representatief is voor de 
situatie in Nederland, (2) statistische en systematische fouten in de 
meetresultaten (binnen en buiten), (3) onzekerheid in de mate van 
afscherming van kosmische en terrestrische straling door het gebouw, 
en (4) onzekerheden in de conversie van operationele meetgrootheid 
(exposie, kerma in lucht, geabsorbeerde dosis in lucht, 
omgevingsdosisequivalent) naar effectieve dosis. Bij modelberekeningen 
zitten de grootste bronnen van onzekerheid in het conceptuele 
rekenmodel zelf en in de keuze van de invoergegevens.  
 
Voor de Nederlandse situatie zijn er meerdere datasets van 
gammastralingsmetingen voorhanden, maar geen daarvan is gebaseerd 
op een representatieve steekproef van Nederlandse woningen of 
gebouwen. Ook zijn er beperkingen in de wijze waarop de resultaten zijn 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van terrestrische en kosmische 
straling. Daarnaast zijn er voor een aantal referentiewoningen of -
situaties rekenresultaten voorhanden, maar die berekeningen zijn 
uitgevoerd op basis van uiteenlopende aannamen, bijvoorbeeld over de 
activiteitconcentratie van natuurlijke radionucliden in bouwmaterialen en 
de verblijfsduur in de woning. De informatie over externe straling in het 
Nederlandse binnenmilieu is dus fragmentarisch. In deze sectie wordt de 
beschikbare meet- en rekeninformatie over activiteitconcentraties in 
bouwmaterialen en stralingsniveaus in het binnenmilieu samengevat. 
Deze gegevens vormen de basis voor de schatting van de jaardosis 
(gemiddelde waarde en spreiding) voor leden van de bevolking als gevolg 
van externe straling in het binnenmilieu (zie sectie 5.4).  
 

5.3.1 In Nederland toegepaste bouwmaterialen 
Bouwmaterialen die in Nederland veel worden toegepast en die 
(potentieel) veel bijdragen aan de stralingsdosis, zijn beton, baksteen, 
kalkzandsteen, cellenbeton, mortel en gips. De stralingseigenschappen 
van deze materialen zijn de afgelopen decennia uitvoerig onderzocht 
(Ackers 1985a, Ackers 1985b, De Jong et al. 1998, De Jong et al. 2006, 
De Jong 2010, De With 2018).  
 
Tabel 10 toont de resultaten van metingen van de activiteitconcentratie 
van Ra-226, Th-23218 en K-40 in enkele of enkele tientallen samples van 
veel in Nederland toegepaste bouwmaterialen: natuurgips, cellenbeton, 
zandsteen, baksteen, specie en beton. Aan baksteen type II was vliegas 
toegevoegd, baksteen type I en baksteen* hadden geen toevoegingen.  
 
De eerste zeven regels zijn ontleend aan een studie die als doel had om 
de rol van bouwmaterialen in kaart te brengen met betrekking tot de 
natuurlijke stralingsbelasting in Nederland (De Jong 2010). 

 
18 In de literatuur wordt de aanwezigheid van radionucliden uit de throriumreeks afwisselend aangeduid met de 
activiteitconcentratie van Th-232, Th-228 of Ra-228. In dit rapport volgen we de conventie van de EU en 
gebruiken we hiervoor standaard Th-232. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 80 van 163 

Weergegeven zijn het aantal samples (n), per nuclide(groep) de 
minimale en maximale activiteit per kilogram, de gemiddelde waarde 
(AVG) en de onzekerheid in die waarde (SEM). We zien in dat deel van 
het overzicht hogere concentraties in baksteen, en dan vooral in type II 
dat vliegas bevat, en lagere concentraties in natuurgips, cellenbeton, 
specie en kalkzandsteen. Beton zit daar tussenin. De verschillen in 
meetwaarden tussen de samples van één type bouwmateriaal (met 
uitzondering van natuurgips) zijn in dit overzicht tamelijk gering. Dat uit 
zich in lage waarden van de SEM: de relatieve onzekerheid in de 
gemiddelde waarde (SEM/AVG) is in bijna alle gevallen kleiner dan 10%. 
 
Ter vergelijking zijn in Tabel 10 tevens de data van beton en baksteen 
opgenomen uit het SAWORA-onderzoek (gemarkeerd met *). De 
SAWORA-waarden voor baksteen komen opvallend goed overeen met 
die van baksteen type I uit het onderzoek van De Jong. De SAWORA-
data voor beton, gebaseerd op slechts 3 monsters, vallen binnen het 
bereik van de door De Jong gepresenteerde waarden voor beton.  
 
Tabel 10 Minimale (Min), maximale (Max) en gemiddelde (AVG-)concentratie van 
natuurlijke radionucliden in ’n’ monsters van frequent in Nederland toegepaste 
bouwmaterialen, met waar beschikbaar de ‘standard-error-of-the-mean’ (SEM). 
De meeste gegevens zijn ontleend aan (De Jong et al. 2006, De Jong 2010). De 
rijen gemerkt met * komen van (Ackers 1985a). De onderste rij (**) toont 
waarden voor beton die berekend zijn op basis van gemeten concentraties in 
betongrondstoffen (De With 2018). 

   Ra-226 (Bq/kg) Th-232 (Bq/kg) K-40 (Bq/kg) 

Materiaal n Min Max AVG SEM Min Max AVG SEM Min Max AVG SEM 
Natuurgips 10 3 14 8 1,3 0,6 6,4 1,7 0,5 3 17 10 1,6 
Cellenbeton 14 6 16 11 0,8 5 12 8 0,8 120 210 170 8 
Zandsteen 22 4 17 10 0,9 4 14 9 0,6 70 360 230 17 
Baksteen 
type I 16 27 45 39 1,3 36 50 42 1,0 300 630 500 25 
type II 5 71 75 74 0,9 83 88 86 0,9 690 750 720 13 
Specie 6 7 18 12 1,6 6 14 9 1,2 100 190 150 12 
Beton 28 11 36 28 1,5 7 32 18 1,1 120 230 160 6 
Materiaal n Min Max AVG - Min Max AVG - - - AVG  
Beton* 3 10 19 15 - 10 23 16 - - - 130  
Baksteen* 14 29 47 39 - 35 49 41 - - - 560  
Materiaal - - - AVG SEM - - AVG SEM - - AVG SEM 
Beton** - - - 24 1 - - 20 1 - - 227 16 

 
Op verzoek van het RIVM heeft NRG enkele jaren geleden een studie 
uitgevoerd waarbij de concentraties natuurlijke radionucliden in bouw- 
en grondstoffen binnen Nederland in kaart zijn gebracht. Op basis van 
gemeten concentraties in grondstoffen zijn in die studie de concentraties 
natuurlijke radionucliden in beton berekend (De With 2018). Deze 
berekende waarden (de onderste rij in Tabel 10) komen voor Ra-226 en 
Th-232 goed overeen met de direct in beton gemeten data van De Jong. 
De berekende waarde voor K-40 is duidelijk hoger dan de gemiddelde 
meetwaarde, maar ligt nog wel binnen de spreiding van de meetdata.  



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 81 van 163 

Uit deze gegevens leiden we voor in Nederland toegepast beton de 
volgende referentiewaarden af voor de activiteitconcentraties van 
natuurlijke radionucliden: CRa-226 = 24 Bq/kg, CTh-232 = 20 Bq/kg en CK-40 
= 200 Bq/kg. 
 
Tabel 10 laat zien dat de activiteitconcentraties van natuurlijke 
radionucliden in natuurgips gemiddeld genomen erg laag zijn. In gips met 
een andere (industriële) oorsprong kunnen de concentraties van met 
name Ra-226 en Th-232 ordes van grootte hoger zijn. Dat geldt vooral 
voor fosfo(r)gips, dat ontstaat bij de productie van fosforzuur en sommige 
kunstmeststoffen. Rogips, dat ontstaat bij de ontzwaveling van 
rookgassen van elektriciteitscentrales, heeft veel lagere 
activiteitsconcentraties, die vergelijkbaar zijn met die van natuurgips. In 
de afgelopen decennia zijn deze verschillende gipssoorten in meer of 
minder mate op de Nederlandse markt gebracht. Bij (exemplarisch) 
onderzoek aan gipsmonsters zijn derhalve grote concentratieverschillen 
gevonden: tussen vergelijkbare partijen gips uit verschillende jaren 
(Blaauboer 2010), alsmede tussen partijen uit hetzelfde jaar, maar dan 
verworven op de Nederlandse respectievelijk de Duitse markt (De Jong et 
al. 1998, De Jong 2010). Voor zowel Ra-226 als Th-232 zijn in die 
onderzoeken massieke activiteitconcentraties aangetroffen tot 240 Bq/kg. 
 

5.3.2 Nationale gegevens over afscherming van kosmische en terrestrische 
straling door gebouwen  
Als je in een gebouw via metingen de hoeveelheid gammastraling door 
bouwmaterialen wilt bepalen, dan moet je corrigeren voor het aandeel 
terrestrische en (secundaire) kosmische straling in de meetdata. Daarvoor 
moet je (1) weten wat je met dezelfde apparatuur buiten meet aan 
terrestrische en kosmische straling, en (2) wat de transmissie van die 
straling is door de bouwschil van de woning. Omdat de karakteristieken 
van terrestrische straling en gammastraling van bouwmaterialen erg veel 
op elkaar lijken, is het moeilijk om de transmissie van terrestrische 
straling meettechnisch vast te stellen. Voor de situatie in Nederland zijn 
hiervoor geen op metingen gebaseerde gegevens beschikbaar. Wel is op 
basis van berekeningen bekend dat die transmissie laag is (ordegrootte 
10%). Onzekerheid in de transmissiefactor van terrestrische straling is 
voor de onzekerheid in het eindresultaat dus minder relevant. 
 
Omdat kosmische straling en gammastraling van terrestrische 
radionucliden verschillend van aard zijn, kun je de transmissiefactor van 
kosmische straling wel via metingen bepalen. Bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van twee typen meetapparaten waarvan de een wel gevoelig 
is voor kosmische straling, en de ander niet. Deze methode is in 
Nederland in het SAWORA-onderzoek begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw toegepast. Voor vier categorieën gebouwen uit die tijd heeft dat 
onderzoek transmissiefactoren opgeleverd, variërend van 0,41 voor 
meergezinswoningen (flats) tot 0,82 voor vrijstaande woningen met 
houten plafonds (Julius en van Dongen 1985a). De resultaten zijn 
samengevat in Tabel 1 (zie sectie 3.2.1.4). 
 

5.3.3 Meting van het externe stralingsniveau in Nederlandse gebouwen 
De eerste nationale meetcampagne op dit gebied is uitgevoerd in het 
kader van SAWORA. Er zijn toen metingen uitgevoerd met 
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thermoluminescentiedosimeters (TLD’s)19 en een Reuter-Stokes hoge 
druk ionisatiekamer.20 De metingen zijn uitgevoerd in circa 
400 woningen en op 275 werklocaties van bewoners. Waar mogelijk zijn 
ook metingen verricht in de tuin van de woning. Gemiddeld over een 
categorie kwamen de metingen met TLD en met Reuter-Stokes binnen 
5% met elkaar overeen. Daarnaast zijn destijds aanvullende metingen 
uitgevoerd om voor enkele soorten gebouwen de transmissie van 
kosmische straling door bouwmaterialen te bepalen (zie sectie 5.3.2). 
Na omrekening21 van exposie naar Ḣ*(10) vinden zij een gemiddeld 
omgevingsdosisequivalenttempo in woningen van 102 nSv/h, ofwel van 
0,89 mSv per jaar. Deze waarden zijn volgens de onderzoekers 
opgebouwd uit 20% kosmische straling, 10% terrestrische straling en 
70% gammastraling afkomstig uit bouwmaterialen. De metingen op 
werklocaties vallen zo’n 5% lager uit. Zij vermelden verder dat in 
woningen met veel beton het stralingsniveau zo’n 10% hoger is dan in 
woningen waar dat niet het geval is (Julius en van Dongen 1985a).  
 
In 2010 zijn de eindresultaten gerapporteerd van een onderzoek naar de 
stralingsbelasting in toenmalige nieuwbouwwoningen door radon en 
externe straling (Bader et al. 2010). In dat rapport zijn de resultaten 
samengevat van metingen met TLD’s van het omgevingsdosis-
equivalenttempo in onder andere de woonkamer, de slaapkamer en de 
hal van circa 300 Nederlandse woningen, gebouwd in de periode 
1994−2003 (De Jong en van Dijk 2009). Voor de woonkamer is een 
gemiddelde jaardosis gevonden van 0,89 mSv/j. Voor de slaapkamer en 
de hal zijn iets lagere waarden gevonden van 0,87 respectievelijk 
0,86 mSv/j. De relatieve onzekerheid in deze getallen bedraagt naar 
schatting 15% (1σ). Voor de bepaling van de bijdrage door 
bouwmaterialen gaan zij ervan uit dat kosmische straling voor gemiddeld 
60% wordt doorgelaten en terrestrische straling voor 10%.  
 
De Euratom-richtlijn 2013/59/Euratom verplicht de lidstaten om nieuwe 
regelgeving in te voeren met betrekking tot straling in woningen, op 
werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen (EURATOM 2014). 
Omdat er in Nederland weinig recente gegevens voorhanden waren over 
de stralingssituatie in andere gebouwen dan woningen, hebben het 
ministerie van SZW en de ANVS in 2015 aan het RIVM opdracht gegeven 
om een meetcampagne uit te voeren naar radonconcentraties, 
thorondochterconcentraties en het omgevingsdosisequivalenttempo op 
werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland. Tijdens 
die survey zijn in ongeveer 330 bedrijven en instellingen gedurende een 
periode van zes maanden gemiddeld twee TLD’s opgehangen. Dat heeft 
638 bruikbare meetresultaten opgeleverd. Uit de data-analyse is een 
gemiddeld omgevingsdosisequivalenttempo bepaald van 
2,2 ± 0,4 μSv/dag (De Jong 2017, Goemans et al. 2018). Die waarde 
correspondeert met een jaardosis, uitgedrukt in H*(10), van 
0,80 ± 0,15 mSv/j. Deze waarde is ongeveer 10% lager dan de 
gemiddelde waarde die in twee eerdere surveys in woningen is 
gevonden (Julius en van Dongen 1985a, Bader et al. 2010).  
 
 
19 De TLD’s zijn ingezet gedurende drie maanden. 
20 Het betreft hier momentane metingen van het stralingsniveau. 
21 Op basis van een kalibratie van de Reuter-Stokes op de gammalijn van Cs-137 (662 keV) hanteren we 
hiervoor een conversiefactor van 10,8 nSv/μR. 
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Bij de resultaten van de meetcampagnes na 2000 past de kanttekening 
dat de gevoeligheid voor kosmische straling van de toen gebruikte 
stralingsdetectoren niet experimenteel is vastgesteld, en dat voor de 
transmissiefactoren is gebruikgemaakt van gegevens uit inmiddels 
gedateerd onderzoek naar gebouwen die qua bouwwijze en toepassing 
van bouwmaterialen vrijwel zeker afwijken van recent opgeleverde 
woningen en gebouwen. Dit alles verhoogt de onzekerheid in het 
eindresultaat. 
 

5.3.4 Berekening van het gammastralingsniveau door bouwmaterialen in 
Nederlandse gebouwen 
De hoeveelheid gammastraling door bouwmaterialen in een gebouw kan 
ook berekend worden. Daar zijn de afgelopen decennia diverse modellen 
en voorschriften voor ontwikkeld. In deze paragraaf presenteren we een 
overzicht van relevante modelresultaten voor de situatie in Nederland. Ze 
hebben allemaal betrekking op woningen. 
 

Figuur 23 Bewerkte versie van een van de rekenresultaten van MARMER. De 
afbeelding links toont de effectieve dosis per jaar (bij 100% verblijftijd) als gevolg 
van gammastraling uit bouwmaterialen voor de benedenverdieping van een van 
de referentiewoningen. De afbeelding rechts toont de rekenresultaten voor de 
bovenverdieping (Blaauboer en Pruppers 2000). 
 
In 2000 is een RIVM-rapport uitgebracht waarin voor een zestal 
varianten van Nederlandse referentiewoningen de uitkomsten zijn 
gepresenteerd van berekeningen van de effectieve dosis door 
gammastraling uit bouwmaterialen (Blaauboer en Pruppers 2000). De 
berekeningen zijn uitgevoerd met het computermodel MARMER, dat 
ontwikkeld is door de Technische Universiteit Delft. In vijf van de zes 
doorgerekende woningtypen ging het om woningen die opgetrokken zijn 
uit beton en/of andere bouwmaterialen van minerale oorsprong, zoals 
baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton. In één geval (‘variant 10’) 
betrof het een woningtype gebaseerd op houtskeletbouw. Een voorbeeld 
van zo’n rekenresultaat is weergegeven in Figuur 23.  
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Figuur 24 toont een samenvatting van de resultaten. Voor de vijf 
woningvarianten opgetrokken uit minerale bouwmaterialen is, uitgaande 
van 100% verblijftijd, een effectieve dosis in de woonkamer berekend 
die varieert tussen ruwweg 0,30 en 0,35 mSv per jaar. In ruimtes op de 
eerste verdieping is de berekende dosis hoger, wat vooral komt door 
bijdragen van aangrenzende ruimtes. De doses berekend voor ruimtes 
in het woningtype gebaseerd op houtskeletbouw zijn significant lager 
(Blaauboer en Pruppers 2000). Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
dit type woning straling van aangrenzende percelen en terrestrische en 
kosmische straling van buiten veel minder afschermt dan de andere 
woningvarianten, maar dat effect is in deze berekeningen niet 
meegenomen. 
 

Figuur 24 De effectieve dosis per jaar (bij 100% verblijftijd) door gammastraling 
uit bouwmaterialen in zeven ruimtes van zes verschillende typen woningen, zoals 
berekend met het computermodel MARMER. De bijdragen van bouwmaterialen 
van de ruimte zelf zijn geel gekleurd, de bijdragen van aangrenzende ruimtes zijn 
blauw. De invloed van aangrenzende woningen is in de berekeningen niet 
meegenomen. De eerste vijf woningvarianten zijn opgetrokken uit bouwmaterialen 
van minerale oorsprong. De meest rechtse variant betreft een woningtype 
gebaseerd op houtskeletbouw (Blaauboer en Pruppers 2000).  
 
De Jong heeft in 2010 de resultaten gepresenteerd van een berekening 
van de geabsorbeerde dosis in lucht door gammastraling van 
bouwmaterialen in het midden van de woonkamer van een typische 
Nederlandse woning. Daarbij heeft hij gebruikgemaakt van data van 
1336 woningen om het relatieve aandeel van toegepaste bouwmaterialen 
in te schatten (Stoop et al. 1998). De stralingseigenschappen van de 
bouwmaterialen haalde hij uit eigen onderzoek. Inclusief buitenschil komt 
hij tot een gesommeerde waarde van 50 nGy/h. Dit is echter exclusief 
straling uit aangrenzende kamers. (De Jong 2010). Gebruikmakend van 
een conversiecoëfficiënt van 0,742 Sv/Gy kwam De Jong tot een waarde 
voor de effectieve dosis van 0,33 mSv per jaar (uitgaande van 100% 
verblijftijd). 
 
In sectie 5.1.1 is de vereenvoudigde rekenmethode toegelicht die het 
CEN heeft uitgewerkt in reactie op de nieuwe regelgeving in de BSS. De 
daar gepresenteerde CEN-formule berekent de effectieve dosis D uit in 
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het midden van een referentiekamer zonder ramen en deuren, ten 
gevolge van gammastraling afkomstig uit een enkelvoudige bouwschil. 
Bij de berekening wordt een verblijftijd aangenomen van 7000 uur per 
jaar (80%). Toepassing van de CEN-formule, uitgaande van 20 cm dikke 
muren gemaakt van Nederlands referentiebeton (zie sectie 5.3.1 voor de 
activiteitconcentraties), levert een bruto effectieve jaardosis op van 
0,28 mSv/j (verblijftijd 80%). Als we dezelfde berekening uitvoeren 
voor beton met activiteitsconcentraties22 zoals gehanteerd in het 
MARMER-rapport (Blaauboer en Pruppers 2000), dan vinden we voor 
80% verblijftijd een waarde voor de bruto effectieve dosis door 
gammastraling van bouwmaterialen van 0,33 mSv/j.  
 

5.4 Bepaling van de effectieve dosis door externe straling in het 
binnenmilieu 
De effectieve jaardosis die binnenshuis wordt opgelopen door 
gammastraling van bouwmaterialen kan worden afgeleid van metingen 
(sectie 5.3.3) en modelberekeningen (sectie 5.3.4). In beide gevallen 
bevat het resultaat onzekerheden. De rechterkolom van Tabel 11 vat de 
resultaten samen voor woonkamers in Nederlandse woningen. Waar 
nodig zijn operationele meetgrootheden omgerekend naar effectieve 
dosis. De verblijftijd binnenshuis is genormaliseerd op 90%. 
 
De jaargemiddelde waarde van het omgevingsdosisequivalent 
binnenshuis, zoals bepaald tijdens SAWORA (Julius en van Dongen 
1985a) en 20 jaar later in nieuwbouwwoningen uit de periode 1993-
2004 (Bader et al. 2010), is gelijk. Maar bij de nieuwbouwwoningen, die 
in vrijwel alle gevallen zijn opgetrokken uit bouwmaterialen van 
minerale oorsprong zoals beton en baksteen, gaat men uit van een 
hogere mate van afscherming van kosmische en terrestrische straling, 
zodat de bijdrage van gammastraling uit bouwmaterialen iets hoger 
wordt ingeschat dan tijdens SAWORA.  
 
Toepassing van de CEN-formule voor verschillende inschattingen van de 
samenstelling van Nederlands beton levert waarden op voor de 
effectieve dosis tussen 0,32 en 0,37 mSv/j. De berekeningen met 
MARMER vallen voor huiskamers 10 tot 15% lager uit. Maar gemiddeld 
over alle ruimtes is voor de woningvarianten opgetrokken uit minerale 
bouwmaterialen met MARMER een hogere gemiddelde waarde gevonden 
van 0,35 mSv/j (Blaauboer en Pruppers 2000). De Jong heeft voor een 
referentiewoonkamer een waarde berekend van 0,29 mSv/j, maar hij 
houdt geen rekening met straling van bouwmaterialen in aangrenzende 
ruimtes (De Jong 2010). Volgens de MARMER-berekeningen is die 
bijdrage significant. 
  

 
22 In de MARMER-studie is uitgegaan van forfaitaire waarden, die op dat moment in het kader van de 
zogenoemde StralingsPrestatieNorm (SPN) werden ontwikkeld. Voor beton werden daarvoor de volgende 
waarden gehanteerd: CRa-226 = 32 Bq/kg, CTh-232 = 25 Bq/kg en CK-40 = 166 Bq/kg. De ontwikkeling van de SPN 
is kort daarna vanwege veranderingen in de politieke verhoudingen voortijdig beëindigd. 
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Tabel 11 Schatting op basis van metingen en berekeningen van de effectieve 
jaardosis door gammastraling uit bouwmaterialen in woonkamers van Nederlandse 
woningen, uitgaande van een verblijftijd binnenshuis van 90% (rechterkolom). 
Tussen haakjes het bouwjaar van de woningen waar het stralingsniveau bepaald 
is. Waar beschikbaar is ook de jaardosis genoteerd, uitgedrukt in 
omgevingsdosisequivalent (linkerkolom, veronderstelde verblijftijd 100%). 
 Omgevingsdosis-

equivalent per 
jaar (mSv/j) 

Effectieve dosis 
per jaar bij 90% 

verblijftijd 
(mSv/j) 

SAWORA (<1984) 1)   
totaal gemeten: 0,89  

waarvan bouwmaterialen: 0,62 0,33 
waarvan kosmisch: 0,18  

waarvan terrestrisch: 0,09  
Nieuwbouw (1994-2003) 2)   

totaal gemeten: 0,89  
waarvan bouwmaterialen: 0,65 0,35 

waarvan kosmisch: 0,21  
waarvan terrestrisch: 0,03  

Berekeningen met MARMER 3)  0,27 − 0,32 
Berekening door de Jong 4) 0,54 0,29 
Berekening met CEN-formule:   
beton - NL referentiewaarde:  0,32 
betondata conform MARMER:  0,37 

1) (Julius en van Dongen 1985a). 
2) (Bader et al. 2010). 
3) Exclusief variant 10 op basis van houtskeletbouw (Blaauboer en Pruppers 2000). 
4) Exclusief straling van aangrenzende ruimtes (De Jong 2010). 
 
Niet vermeld in Tabel 11 zijn de resultaten van metingen in openbare 
gebouwen en op werkplekken (Goemans et al. 2018). Daar is een 
jaargemiddelde waarde van het omgevingsdosisequivalent gevonden 
van 0,80 mSv/j. Voor bedrijfspanden met betonnen vloeren en wanden 
geldt volgens SAWORA een transmissiefactor voor kosmische straling 
van 50%. Ook mag men aannemen dat terrestrische straling door de 
zwaardere bouwschil van grotere bedrijfspanden vrijwel volledig wordt 
geabsorbeerd. Op basis van die aannames, en 90% verblijftijd, kan dan 
voor openbare gebouwen en werkplekken een gemiddelde waarde voor 
de effectieve dosis door gammastraling uit bouwmaterialen worden 
afgeleid van 0,34 mSv/j.  
 
Bij alle data in Tabel 11 zijn kritische opmerkingen te plaatsen, maar de 
resultaten zijn desondanks behoorlijk consistent. Op basis van alle 
beschikbare data komen we tot de volgende inschatting: 
 
De gemiddelde bruto effectieve jaardosis door gammastraling uit 
bouwmaterialen in het binnenmilieu bedraagt 0,34 ± 0,02 mSv/j.  
 
De meetwaarden van het omgevingsdosisequivalenttempo binnenshuis 
en buitenshuis en de daardoor ontvangen effectieve dosis vanwege 
bouwmaterialen, kosmische straling en terrestrische straling, zijn 
samengevat in Tabel 12. Volgens de gegevens in die tabel schermt de 
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bouwschil bij 90% verblijftijd binnen gemiddeld zo’n 0,27 mSv/j aan 
terrestrische en kosmische straling van buiten af. Als we die waarde 
aftrekken van de bruto jaardosis door bouwmaterialen, dan levert dat 
een gemiddelde waarde op van de netto effectieve jaardosis door 
gammastraling uit bouwmaterialen in het binnenmilieu van 0,07 mSv/j.  
 
Tabel 12 Omgevingsdosisequivalenttempo (Ḣ*(10) in nSv h-1) en effectieve dosis 
per jaar (Eeff, in mSv/j) door verschillende natuurlijke bronnen van externe 
straling, buiten respectievelijk binnenshuis. In de meest rechtse kolom staan de 
gesommeerde waarden van de effectieve jaardosis die binnen en buiten wordt 
opgelopen bij een veronderstelde verblijftijd van 90% binnen en 10% buiten. In 
alle gevallen is uitgegaan van de gemiddelde situatie in Nederland. 
Stralingsbron Ḣ*(10) (nSv/h) Eeff 

(mSv/j) 
 Buiten Binnen Buiten Binnen 90/10% 
Terrestrisch 40 4 0,21 0,02 0,04 
Kosmisch1) 40 26 0,32 0,21 0,22 
Bouwmaterialen 0 72 0,00 0,38 0,34 
Totaal 80 102 0,53  0,61 0,60 
Afscherming    -0,30 -0,27 
Bouwmaterialen 
netto 

   0,08 0,07 

1) De Ḣ*(10)-waarden voor kosmische straling zijn gebaseerd op meetgegevens, verkregen 
met apparatuur die gekalibreerd is voor gammastraling. De zo gevonden waarden voor 
kosmische straling bevatten daardoor een systematische fout. Dit is gecorrigeerd in de 
vertaling van ‘gemeten Ḣ*(10)’ naar effectieve dosis (de hier gepresenteerde waarde in het 
buitenmilieu komt overeen met de door CARI-7 berekende waarde).  
 
Bij verschillende onderzoeken naar externe straling in gebouwen is ook 
gekeken naar de verdeling van de meetwaarden (Julius en van Dongen 
1985a, De Jong en van Dijk 2009, De Jong 2017). In alle gevallen is een 
relatieve standaarddeviatie gevonden van 12-15%. De spreiding (±2σ) 
in de bruto jaardosis door gammastraling uit bouwmaterialen wordt op 
basis daarvan geschat op ± 0,1 mSv/j, rond een gemiddelde waarde 
van 0,34 mSv/j. De werkelijke verdeling is echter iets schever dan een 
normaalverdeling, met meer nadruk op hogere meetwaarden. 
 
Bij dit alles dient te worden opgemerkt dat de vermelde waarden voor 
kosmische straling onzeker zijn. Dat komt doordat alle metingen zijn 
uitgevoerd met detectoren die zijn gekalibreerd voor gammastraling 
(Smetsers en Blaauboer 1996, Thompson et al. 2000). Onzekerheid in de 
hoeveelheid kosmische straling veroorzaakt ook onzekerheid in de 
schatting van de effectieve dosis door gammastraling uit bouwmaterialen. 
 

5.5 Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het 
buitenland 

5.5.1 Nederlandse bouwmaterialen vergeleken met die in het buitenland 
In het rapport dat de basis vormt voor Europees beleid op het gebied 
van straling uit bouwmaterialen staat een overzicht van typische en 
maximale activiteitconcentraties van natuurlijke radionucliden in veel 
toegepaste bouwmaterialen (EC 1999). In Tabel 13 worden die waarden 
vergeleken met Nederlandse data (zie sectie 5.3.1).  
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Uit die vergelijking blijkt dat de typische Europese en Nederlandse 
waarden voor kalkzandsteen redelijk goed overeenkomen. De 
Nederlandse waarden voor baksteen (zonder toevoegingen) zijn in 
vergelijking met de Europese waarden iets lager, maar de verschillen 
zijn klein. Voor beton, cellenbeton en natuurgips vallen de Nederlandse 
waarden voor de meeste radionucliden significant lager uit. De in 
Nederland waargenomen maximale waarden zitten in alle gevallen ver 
onder de corresponderende Europese maximum waarde. Daarbij past 
wel de opmerking dat de hoeveelheid Europese data die ten grondslag 
ligt aan deze vergelijking vele malen groter is, zodat er ook een grotere 
kans is dat daar extremere waarden worden aangetroffen. 
 
Tabel 13 Vergelijking tussen Europese (EC 1999) en Nederlandse data van 
typische en maximale activiteitconcentraties van natuurlijke radionucliden in 
veeltoegepaste bouwmaterialen. 
Materiaal Typische activiteit 

(Bq/kg) 
Maximale activiteit 

(Bq/kg) 
  Ra-226 Th-232 K-40 Ra-226 Th-232 K-40 
Beton EU 40 30 400 240 190 1600 
 NL 24 30 200 36 32 230 
Cellenbeton EU 60 40 430 2600 190 1600 
 NL 11 8 170 16 12 210 
Baksteen EU 50 50 670 200 200 2000 
 NL 39 42 500 45 50 630 
Kalkzandsteen EU 10 10 330 25 30 700 
 NL 10 9 230 17 14 230 
Natuurgips EU 10 10 80 70 100 200 
 NL 8 2 10 14 6 17 

 
Enkele jaren geleden is een update gepubliceerd van gegevens, 
verkregen uit een database van meer dan 24.000 monsters 
bouwmaterialen, afkomstig uit Europa (Trevisi et al. 2018). In die 
publicatie worden overzichtstabellen gepresenteerd van de 
radioactiviteitconcentraties van Ra-226, Th-232 en K-40 in verschillende 
soorten bouwmaterialen, afkomstig uit 26 EU-landen alsmede 
Noorwegen, Zwitserland, Macedonië en Turkije. Uit dat overzicht blijkt 
dat de Nederlandse bouwmateralen niet significant van het EU-
gemiddelde afwijken. De op Nederland betrekking hebbende gegevens 
in dat artikel, waarvan de herkomst onbekend is, komen matig tot slecht 
overeen met de gegevens in Tabel 13.  
 

5.5.2 Externe straling in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het 
buitenland 
Het in Nederland gemeten omgevingsdosisequivalenttempo binnenshuis 
bedraagt, na aftrek van de kosmische stralingscomponent, gemiddeld 
circa 78 nSv/h (zie sectie 5.4). Die waarde is ongeveer een kwart lager 
dan de mondiaal gemiddelde waarde voor gammastraling binnenshuis van 
104 nSv/h, zoals gerapporteerd23 door UNSCEAR (UN 2000). 
 
23 UNSCEAR rapporteert een mondiaal gemiddelde waarde voor het geabsorbeerd dosistempo binnenshuis als 
gevolg van gammastraling van 84 nGy/h. Die waarde is omgerekend naar omgevingsdosisequivalenttempo, 
uitgaande van een conversiecoëfficiënt van 1,24 Sv/Gy voor dit soort straling. 
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De EC hanteert voor beton een set referentiewaarden zoals aangeduid in 
Tabel 13 (EC 1999, CEN 2017). Als die referentiewaarden worden 
toegepast in de CEN-formule, dan levert dat een berekende jaardosis 
door gammastraling uit beton op van 0,48 mSv/j. Dat is anderhalf keer 
meer dan de waarde van 0,32 mSv/j die wordt gevonden indien de data 
van Nederlands referentiebeton worden ingevoerd. 
 

5.6 Mogelijke ontwikkelingen en handelingsperspectieven 
Bij de huidige manier van bouwen kan de effectieve dosis die binnenshuis 
wordt opgelopen door gammastraling uit bouwmaterialen alleen 
gereduceerd worden door de concentratie van natuurlijke radionucliden in 
conventionele bouwmaterialen te verminderen. Sinds 2018 is er in 
Nederland regelgeving van kracht die als doel heeft om burgers ‘in 
bestaande situaties’ te beschermen tegen de gevaren van ioniserende 
straling afkomstig van natuurlijke bronnen. Voor dat doel is onder meer 
een referentieniveau vastgesteld voor de netto jaardosis die men 
binnenshuis oploopt door gammastraling uit bouwmaterialen. Dit 
referentieniveau bedraagt 1 mSv/j en ligt ver boven de huidige netto 
jaardosis die men hierdoor in Nederland ontvangt (circa 0,07 mSv/j, zie 
Tabel 12). Door deze ruime marge ligt het niet in de lijn der 
verwachtingen dat de effectieve jaardosis die Nederlandse burgers 
gemiddeld oplopen door gammastraling uit bouwmaterialen onder druk 
van de recente regelgeving zal afnemen.  
 
Een tegenovergestelde trend behoort eerder tot de mogelijkheden. Op dit 
moment werkt de Rijksoverheid, samen met het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en andere partijen, namelijk aan de 
inrichting van een duurzame, circulaire economie (CE). In een circulaire 
economie wordt de hoeveelheid afval geminimaliseerd en worden 
reststoffen zo vaak als mogelijk opnieuw gebruikt. Toepassing van het CE-
principe op bouwmaterialen kan leiden tot toegenomen gehaltes aan 
natuurlijke radioactiviteit in bouwmaterialen, bijvoorbeeld door toevoeging 
van vliegas of slakken in beton of andere bouwmaterialen. De huidige 
regelgeving biedt daarvoor behoorlijke ruimte. Meer natuurlijke 
radioactiviteit in bouwmaterialen leidt tot meer gammastraling en kan 
leiden tot meer exhalatie van radon en/of thoron (zie sectie 6.7.1). 
Vanwege de toenemende wens tot hergebruik van industriële 
restmaterialen en de weinig stringente wet- en regelgeving op het gebied 
van bouwmaterialen en straling is het niet ondenkbaar dat de hoeveelheid 
straling afkomstig uit bouwmaterialen in de toekomst zal toenemen.  
 
Vanwege deze ontwikkelingen heeft het RIVM aan NRG gevraagd om 
onderzoek te doen naar (verwachte) veranderingen in de radiologische 
eigenschappen van beton, zoals toegepast in Nederland. Gekeken werd 
naar de activiteitconcentraties van natuurlijke radioactiviteit in 
grondstoffen voor beton en naar de mogelijke radiologische gevolgen 
van de voorgestelde technologieën ter verduurzaming van beton. De 
technologieën ter verduurzaming van beton die zijn onderzocht 
omvatten het hergebruik van beton als betongranulaat en de toepassing 
van alkalisch geactiveerd beton. Het hergebruik van beton leidt volgens 
deze studie niet tot een toename in de concentraties natuurlijke 
radioactiviteit. De berekende concentraties in alkalisch geactiveerd 
beton liggen binnen de bestaande bandbreedte. Bij toepassing van 
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hoogovenslak en/of vliegas als bindmiddel liggen deze concentraties aan 
de bovenzijde van het bestaande spectrum. In geval van een bindmiddel 
gebaseerd op alternatieve secondaire grondstoffen resulteert dit in 
activiteitconcentraties die juist aan de onderzijde van het bestaande 
spectrum liggen. In de praktijk zal de combinatie van verschillende 
grondstoffen dus een diffuus beeld geven (De With 2018). Uit dit 
onderzoek komt derhalve geen heldere trend tevoorschijn. 
 
Naast de ontwikkeling van een circulaire economie is er ook toenemende 
aandacht voor de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Klimaat 
adaptieve maatregelen (KA) richten zich ook op de sector ‘bouwen en 
wonen’ en kunnen leiden tot aanpassingen in de bouwwijze van 
woningen, de wijze van verwarmen en ventileren en het gebruik van 
alternatieve bouwmaterialen. Al deze ontwikkelingen vragen om een 
instrument waarmee de positieve effecten van CE en KA afgewogen 
kunnen worden tegen de eventuele nadelen van een hogere 
stralingsbelasting. Zo’n afwegingsinstrument is op dit moment nog niet 
voorhanden.  
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6 Radon en thoron in het binnenmilieu 

In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de blootstelling 
binnenshuis aan externe straling. In dit hoofdstuk behandelen we de 
twee andere belangrijke bronnen van natuurlijke straling in het 
binnenmilieu: radon en thoron. Inhalatie van radioactieve 
vervalproducten van radon en thoron levert een hoge bijdrage aan de 
stralingdosis die leden van de bevolking jaarlijks gemiddeld ontvangen. 
Net zoals dat het geval is bij gammastraling uit bouwmaterialen, is de 
blootstelling aan (radioactieve vervalproducten van) radon en thoron tot 
op zekere hoogte reguleerbaar.  
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

1. Algemene beschrijving van de processen en parameters die 
bepalend zijn voor de blootstelling aan dochterproducten van 
radon en thoron in het binnenmilieu. 

2. Presentatie en bespreking van de meet- en rekenresultaten van 
radon die voorhanden zijn om de actuele situatie in Nederland te 
karakteriseren. 

3. Idem voor thoron en kortlevende vervalproducten. 
4. Korte beschrijving van de vigerende regelgeving24 op dit gebied. 
5. Schatting van de jaardosis voor leden van de Nederlandse 

bevolking, inclusief toelichting op de aannames die daarbij 
gehanteerd zijn. 

6. Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het buitenland. 
7. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

 
6.1 Dominante processen  

Een deel van het radon dat we aantreffen in gebouwen is afkomstig uit 
bouwmaterialen van minerale oorsprong, zoals baksteen en beton. Een 
ander deel is afkomstig uit de ondergrond en is binnengedrongen via 
kelders, kruipruimtes en leidingschachten. Vanwege de veel kortere 
halveringstijd van thoron is al het thoron in een gebouw afkomstig uit de 
buitenste (afwerk)laag van wanden en plafonds. Omdat de concentraties 
van radon en thoron(dochters) binnenshuis gemiddeld genomen veel 
groter zijn dan buiten, zorgt ventilatie voor een netto flux van binnen 
naar buiten. Ventilatie heeft dus een concentratieverlagend effect. In 
Figuur 25 zijn deze verspreidingspaden schematisch weergegeven.  
 
De hoeveelheden radon en thoron in een gebouw worden dus bepaald 
door de ondergrond (bodemsoort, permeabiliteit), de bouwwijze, de 
soort, samenstelling en laagdikte van de gebruikte bouwmaterialen, de 
kwaliteit van de afdichting van de leefruimtes ten opzichte van de 
ondergrond en de mate van ventilatie. Welk mechanisme dominant is 
hangt af van de situatie.  
 

 
24 Omdat de huidige regelgeving op dit gebied deels gebaseerd is op de resultaten van onderzoek uit de jaren 
vlak voordat die regelgeving werd ingevoerd, worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten besproken 
en dan pas de regelgeving. In het vorige hoofdstuk was het logischer om een andere volgorde te hanteren. 
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Figuur 25 Radon in gebouwen komt deels uit de ondergrond (1) en deels uit 
frequent toegepaste constructiematerialen, zoals beton en baksteen (2). Thoron in 
gebouwen komt uitsluitend uit de meest oppervlakkige (afwerk)laag van wanden, 
plafonds en vloeren (3). Ventilatie (4) zorgt voor een netto flux van radon en 
thorondochters van binnen naar buiten. 
 

6.1.1 Influx van radon vanuit de ondergrond 
Woningen (en andere gebouwen) met hoge radonconcentraties (van 
enkele honderden tot meer dan duizend Bq/m3) worden vooral 
aangetroffen in gebieden (de zogenoemde radon-prone areas) waar in de 
ondergrond veel radon ontstaat en waarbinnen het vrijgekomen radon 
zich ook gemakkelijk kan verspreiden. Dat is bijvoorbeeld het geval in 
bodems van graniet, waar spleten en scheuren efficiënte transportbanen 
vormen. Gebouwen met een slechte afdichting ten opzichte van de 
ondergrond, zoals bijvoorbeeld (oudere) woningen op basis van 
houtskeletbouw, zijn extra gevoelig voor de penetratie van radon vanuit 
de ondergrond. Als een gebouw wordt verwarmd, wordt vanwege het 
schoorsteeneffect extra radon vanuit de bodem het gebouw in gezogen. 
Maatregelen om het binnendringen van radon uit de ondergrond tegen te 
gaan zijn bouwtechnisch ingrijpend en kostbaar, zowel in aanleg als in 
exploitatie (Rahman en Tracy 2009).  
 
In Nederland, met zijn sedimentaire bodems, komen we dit soort 
extreme situaties echter niet of nauwelijks tegen. Maar vlak over de 
grens, in de Belgische Ardennen, is dat al wel het geval. In Europa zijn 
meerdere gebieden waar hoge radonconcentraties in gebouwen worden 
aangetroffen die het gevolg zijn van specifieke bodemgesteldheid (zie 
sectie 6.6.1).  
 

6.1.2 Exhalatie van radon en thoron uit bouwmaterialen 
Door de gunstige bodemgesteldheid van ons land leveren bouwmaterialen 
dus een relatief grote bijdrage aan de radon en thoron(dochter) 
concentraties binnenshuis. De mate waarin een radonisotoop uit een 
bouwmateriaal komt, wordt bepaald door drie factoren: 

1. De hoeveelheid radon en thoron die (per kg) wordt gevormd in het 
bouwmateriaal. Dit wordt bepaald door de (massieke) 
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concentraties van Ra-226 (voor radon) en Ra-224 (voor thoron) in 
het bouwmateriaal. 

2. De fractie van het gevormde radon en thoron die vrijkomt voor 
transport binnen het moedermateriaal. Dit wordt uitgedrukt in de 
emanatiefactor. 

3. Het transport van vrijgemaakt radon en thoron richting de wand 
van het materiaal. De meest bepalende processen daarbij zijn 
diffusie en convectie.  

 
Emanatie is van veel materiaalfactoren afhankelijk, waaronder 
korrelgrootte, porositeit en vochtgehalte. Voor baksteen en beton varieert 
de emanatiefactor tussen 0,002 en 0,85. Gemiddelde waarden zijn 0,12 
voor baksteen en 0,24 voor beton (Trevisi et al. 2018). De grote spreiding 
in emanatiefactoren wordt veroorzaakt door grote verschillen in 
materiaalsamenstelling en productieproces (De Jong 2010).  
 
Het vrijgekomen radon en thoron verplaatst zich door het 
moedermateriaal via diffusie en convectie. De mate waarin dat gebeurt 
wordt beïnvloed door eigenschappen van het bouwmateriaal (porositeit 
en de mate waarin de poriën gevuld zijn met water) en relevante 
omgevingsfactoren, zoals (verschillen in) temperatuur en druk. Als 
drukverschillen geen grote rol spelen, komen de edelgassen via diffusie 
uit het moedermateriaal. De typische afstand die een radonisotoop 
binnen één halveringstijd binnen het moedermateriaal aflegt wordt 
diffusielengte genoemd. Deze diffusielengte is evenredig met de wortel 
uit de halveringstijd. Dat betekent dat de diffusielengte van thoron in 
gelijke omstandigheden een factor 77 kleiner is dan die van radon. Als 
de laagdikte van een bouwmateriaal groter wordt dan drie keer de 
diffusielengte, dan neemt de exhalatie van het radonisotoop uit de wand 
niet verder toe met de laagdikte. De diffusielengte van radon in beton is 
ongeveer een decimeter, en in baksteen enkele decimeters. Dat 
betekent dat de exhalatie van radon in normale woningen en gebouwen 
afhankelijk is van de toegepaste dikte van het bouwmateriaal (Keller et 
al. 2001, Blaauboer 2010).  
 
Voor thoron wordt de maximale exhalatie uit beton al bereikt bij een 
dikte van enkele millimeters. Thoron ontwijkt dus uitsluitend uit de 
meest oppervlakkige laag van wanden en plafonds. Vaak is dat een 
speciale afwerklaag, bijvoorbeeld stucgips. In gips is de diffusielengte 
van thoron tien tot twintig keer langer dan in beton (Keller et al. 2001). 
Vanuit gips neemt de exhalatie van thoron dus toe tot een laagdikte van 
enkele centimeters.  
 
De korte halveringstijd van thoron impliceert ook dat de concentratie 
van thoron in een ruimte niet uniform is: vanaf de wanden waar het 
thoron uit komt loopt de concentratie snel af. Hoe snel precies hangt 
onder meer af van de diffusielengte van thoron in de lucht en derhalve 
van de mate van turbulentie in de ruimte (Katase et al. 1988). In een 
rekenvoorbeeld, geldig voor een ruimte met nauwelijks turbulentie, 
loopt een thoronconcentratie van 60 Bq/m3 op één cm van de wand 
exponentieel af tot 15 Bq/m3 op 5 cm van de wand (Blaauboer 2012).  
De processen van emanatie, diffusie en exhalatie van radon en thoron 
zijn elders in meer detail beschreven (Katase et al. 1988, Blaauboer 
2010, De Jong 2010, McLaughlin 2010, Tokonami 2020).  
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6.1.3 Kortlevende vervalproducten van radon en thoron 
In sectie 4.1.5 is het gedrag beschreven van de vier kortlevende 
vervalproducten die ontstaan uit radon dat is vrijgekomen uit de bodem. 
De daar beschreven processen, te weten snelle depositie van ongebonden 
radondochters, binding van ongebonden radondochters aan aerosolen en 
langzame depositie van geboden radondochters, vinden ook plaats in het 
binnenmilieu. Analoog aan buiten wordt de aanwezigheid van 
radondochters in het binnenmilieu gekarakteriseerd door de evenwicht 
equivalente radondochter concentratie, de EERC (zie formule 1). De 
evenwichtsfactor F geeft het verband tussen de concentratie van het 
radongas in de ruimte en de EERC. Doordat de hoeveelheid oppervlak in 
binnenruimtes per volume-eenheid in de regel groter is dan buiten, vindt 
er binnenshuis per volume-eenheid meer depositie plaats dan buiten. De 
hogere depositiesnelheid in het binnenmilieu resulteert in een lagere 
evenwichtsfactor dan buiten gebruikelijk is. Als vuistregel wordt hiervoor 
binnenshuis de waarde 0,4 gehanteerd, buitenshuis is dat 0,7. In 
specifieke situaties kan de evenwichtsfactor echter sterk van de nominale 
waarde afwijken.  
 
Bij thoron en de vijf kortlevende vervalproducten vinden dezelfde 
processen plaats, maar vanwege verschillen in halveringstijden levert dit 
een andere situatie op. Thoron heeft een veel kortere halveringstijd 
(55,6 s) dan radon (3,82 d). Dat heeft onder meer tot gevolg dat de 
concentratie van thoron in een ruimte niet uniform is (zie sectie 6.1.2). 
De halveringstijden van sommige thorondochters zijn juist relatief lang 
ten opzichte van die van radon. Dat geldt vooral voor Pb-212 (T½ = 
10,6 uur). De concentratie van thorondochters in een ruimte mag voor 
praktijksituaties dus wel constant verondersteld worden. Analoog aan de 
situatie bij radon is voor de vervalproducten van thoron een evenwicht 
equivalente thorondochter concentratie, EETC, afgeleid. Het verband 
tussen de EETC en de individuele concentratie van de thorondochters 
luidt als volgt (McLaughlin 2010): 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 = 7𝑥𝑥10−6 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃−216 + 0,913 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃−212    + 0,087 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵−212            (7)   
 
De eerste term kan in de praktijk verwaarloosd worden. Omdat de 
thoronconcentratie in de ruimte niet constant is, is het minder zinvol om 
te praten over een evenwichtsfactor tussen EETC en thoron. Waar dat in 
de literatuur wel gebeurt, wordt met de thoronconcentratie de 
gemiddelde concentratie van thoron in de ruimte bedoeld. 
 

6.1.4 Passieve detectoren voor radon, thoron en de EETC 
De verschillen in het gedrag tussen radon en thoron en hun 
vervalproducten hebben ook als consequentie dat de meetmethoden om 
de concentratie van thoron respectievelijk de EETC te bepalen anders 
zijn dan bij radon. Passieve meetbekers voor de detectie van radon 
laten (via een langzaam doordringbare ingang) uitsluitend radongas 
binnen. Dit type meetbeker wordt ook wel gesloten genoemd. Eenmaal 
binnen vervalt het radon naar de dochters. Een deel van de uitgezonden 
alfastraling laat sporen na in een daarvoor gevoelig materiaal (CR39). 
Die sporen worden na afloop van de meting geteld. Uit het aantal 
sporen, de standtijd van de detector en de kalibratiegegevens volgt dan 
de gemiddelde radonconcentratie gedurende de periode van meting. 
Typische standtijden zijn enkele maanden tot een jaar.  
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Figuur 26 Triplet voor de bepaling van de thoronexhalatie uit de wand. De 
detectoren linksboven en onder meten radon en thoron. De detector rechtsboven 
meet alleen radon. Na aftrek van de radonconcentratie levert dat op twee 
verschillende afstanden van de muur een waarde op van de thoronconcentratie. 
Uit die twee data kan de thoronexhalatie uit de wand op die positie berekend 
worden (Blaauboer 2012). 
 
Zogenoemde open meetbekers laten zowel radon als thoron binnen. Met 
een combinatie van twee open meetbekers en één gesloten meetbeker 
kan op één positie de exhalatie van thoron uit de wand gemeten worden 
(zie Figuur 26). Daarbij wordt aangenomen dat de concentratie van het 
thorongas vanaf de wand exponentieel afneemt (Katase et al. 1988). In 
de vergelijking die de thoronconcentratie als functie van de afstand tot 
de wand beschrijft zitten twee onbekenden: de exhalatiesnelheid van 
thoron uit de wand en de diffusiecoëfficiënt van thoron in de lucht. De 
waarden van die twee onbekenden kunnen worden bepaald door de 
thoronconcentratie op twee goed vastgelegde afstanden tot de wand te 
meten. Dat gebeurt door in de meetconfiguratie van Figuur 26 de met 
de gesloten detector gemeten radonconcentratie af te trekken van het 
meetsignaal van de twee open detectoren (Blaauboer 2012).  
Voor de bepaling van de EETC wordt gebruikgemaakt van het gegeven 
dat de alfastraling van Po-212 harder is dan die van alle andere dochters 
van radon en thoron. De EETC-detectoren die in Nederland zijn gebruikt 
komen van Flonex (Japan). De detector is plat en bestaat uit vier kleine 
kunststofplaatjes (CR39) met een laagje folie erop (rechts in Figuur 27). 
De dikte van het folielaagje is zo gekozen dat het alle alfastraling 
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tegenhoudt, behalve die van Po-212. Door na de standtijd het aantal 
sporen te tellen, kan worden bepaald hoeveel Po-212-atomen er 
gedurende de meettijd op de detector zijn gedeponeerd. Uit die bepaling 
en de waarde voor de depositiesnelheid van thorondochters kan 
vervolgens de EETC worden berekend (Tokonami 2020). Deze laatste stap 
introduceert een extra onzekerheid in het meetresultaat. Daar staat 
tegenover dat je meteen een waarde hebt voor de EETC. Voor radon moet 
de EERC worden berekend uit de gemeten concentratie van het radongas 
en de onbekende evenwichtsfactor. Ook dat levert extra onzekerheid op.  
 

Figuur 27 Gedemonteerde radon (links) en EETC detector (rechts). Deze 
detectoren zijn toegepast in de meest recente radon/thoron survey in Nederlandse 
woningen (Smetsers et al. 2015) en in het onderzoek naar radon en EETC in 
openbare gebouwen en op werkplaatsen (Goemans et al. 2018). 
 

6.2 Radon in het Nederlandse binnenmilieu 
6.2.1 Nationale surveys naar radon in woningen en andere gebouwen 

De eerste nationale survey naar radon in Nederlandse woningen vond 
plaats binnen het SAWORA-onderzoek (Put et al. 1985, Put et al. 1986). 
Het ging toen om woningen met een bouwjaar tot en met 1984. In de 
decennia daarna zijn twee nieuwe radonsurveys uitgevoerd, die zich 
beperkten tot woningen die na de voorgaande survey waren gebouwd 
(Stoop et al. 1998, Blaauboer et al. 2008, Bader et al. 2010). De laatste 
survey uit die reeks betrof woningen uit de bouwperiode 1994 t/m 2003. 
De radonresultaten van die meetcampagne, uitgevoerd met 
radondetectoren van een andere fabrikant dan voorheen, sloten niet aan 
bij de data van de twee eerdere surveys. Uit nader onderzoek bleek dat 
de eerder gebruikte radondetectoren niet alleen gevoelig waren voor 
radon, maar ook voor thoron (Blaauboer 2010; Blaauboer 2012). Het 
betekende ook dat thoron in Nederlandse woningen een belangrijkere rol 
speelt dan eerder gedacht.  
 
Mede omdat concentraties van thoron in een ruimte niet homogeen zijn, 
wat bij radon wel het geval is, was het niet mogelijk om oude data te 
corrigeren. Om die reden is toen besloten om in een representatieve 
steekproef van ongeveer 2500 woningen uit de periode 1930-2012 de 
jaargemiddelde concentratie te bepalen van zowel radon als de EETC. 
Aanvullend is in circa 75 woningen gekeken naar het verband tussen de 
EETC in een ruimte en de exhalatie van thoron uit de wanden. De 
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radonresultaten van deze survey komen voor woningen uit de periode 
1994-2003 overeen met de resultaten van de daarvoor uitgevoerde 
radonsurvey in woningen uit dezelfde bouwperiode. 
 
Enkele jaren later is een op hoofdlijnen vergelijkbaar onderzoek 
uitgevoerd op werkplekken en in openbare gebouwen. De resultaten van 
beide studies zijn uitgebreid gedocumenteerd en dienden onder meer als 
onderbouwing voor het referentieniveau voor de radonconcentratie in 
woningen en andere gebouwen die de Nederlandse overheid op grond 
van EU-regelgeving (EURATOM 2014) in 2017 heeft vastgesteld 
(Smetsers et al. 2015, Smetsers et al. 2016, Bbs 2017, Goemans et al. 
2017, Smetsers 2017, De With et al. 2018, Smetsers et al. 2018). In 
deze sectie worden de radonresultaten samengevat. De resultaten voor 
thoron en dochterproducten komen aan bod in sectie 6.3. Zie Bijlage 1 
voor meer historische context.  
 

6.2.2 De jaargemiddelde radonconcentratie in Nederlandse woningen 
Bij het onderzoek naar de radonconcentratie in Nederlandse woningen uit 
de periode 1930-2012 is gebruikgemaakt van passieve gesloten 
radondetectoren, geleverd door de firma Landauer Nordic uit Zweden. De 
detectoren zijn minimaal een jaar in de woning geplaatst en daarna door 
de leverancier uitgelezen. Het onderzoek heeft voor 2567 woningen 
geldige meetresultaten opgeleverd van de jaargemiddelde 
radonconcentratie in binnenlucht. Ook hebben de deelnemende bewoners 
een uitgebreide vragenlijst beantwoord, zodat verbanden konden worden 
uitgezocht tussen de radonconcentratie, de eigenschappen van de woning 
(bouwjaar, type woning, wijze van ventilatie) en het gedrag van de 
bewoners (bijvoorbeeld het rookgedrag). Opzet en resultaten van deze 
studie zijn uitgebreid gedocumenteerd (Smetsers et al. 2015, Smetsers et 
al. 2016, Smetsers 2017, Smetsers et al. 2018, Smetsers 2019).  
 

6.2.2.1 Statistische resultaten en data distributie 
Bijna alle woningmetingen zijn uitgevoerd in de woonkamer. Figuur 28 
toont de distributie van de meetresultaten. De over alle woningen 
gemiddelde jaargemiddelde radonconcentratie bedraagt 15,6 Bq/m3, 
met een SEM25 (1σ) van 0,3 Bq/m3. De mediane waarde bedraagt 
12,2 Bq/m3 en de 95-percentiel 37,9 Bq/m3. In 10 huizen (0,4%) zijn 
waarden gevonden tussen 100 en 200 Bq/m3. 
 

 
25 Standard-error-of-the-Mean. 
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Figuur 28 Verdeling van de jaargemiddelde radonconcentratie in (a) Nederlandse 
woningen uit de periode 1930-2012 (Smetsers et al. 2015), en (b) openbare 
gebouwen en werkplekken (Goemans et al. 2018). 
 

6.2.2.2 Verschil tussen eengezins- en meergezinswoningen 
In meergezinswoningen (flats, appartementen) is de gemiddelde 
jaarconcentratie radon 16% lager dan het landelijk gemiddelde. In 
eengezinswoningen is die 5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit 
verschil komt doordat woonkamers in eengezinswoningen zich 
doorgaans op de begane grond bevinden, maar bij een groot deel van 
de meergezinswoningen bevindt de woonkamer zich op een hogere 
verdieping. Radon afkomstig uit de bodem zal daar (gemiddeld 
genomen) minder bijdragen aan de radonconcentratie.  
 

6.2.2.3 Invloed van bouwjaar en wijze van ventilatie 
In woningen gebouwd in de periode 2000-2012 is de jaargemiddelde 
radonconcentratie gemiddeld 22% lager dan de gemiddelde waarde over 
alle woningen sinds 1930. Voor woningen gebouwd tussen 1930 en 2000 
wijken de gemiddelde waarden per decade niet statistisch significant af 
van het ‘overall’ gemiddelde.  
 
Het type ventilatiesysteem van de woning blijkt invloed te hebben op de 
gemiddelde radonconcentratie. De meeste woningen (68,9%) hebben een 
natuurlijk ventilatiesysteem. In deze groep bedraagt de gemiddelde 
radonconcentratie 16,3 ± 0,4 Bq/m3. In de resterende 31,1% van de 
woningen, met mechanische ventilatiesystemen (22,4%), gebalanceerde 
ventilatiesystemen (3,0%) en gemengde vormen van ventilatiesystemen 
(5,8%), is de gemiddelde radonconcentratie (14,0 ± 0,4 Bq/m3) zo’n 
14% lager dan in de groep woningen met uitsluitend natuurlijke 
ventilatie. Dit verschil zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat 
woningen met geforceerde ventilatie gemiddeld ongeveer 20 jaar jonger 
zijn dan de woningen met uitsluitend natuurlijke ventilatie. Om dat te 
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onderzoeken is gekeken of er ook binnen één bouwdecade verschillen te 
zien zijn tussen woningen met en zonder geforceerde ventilatie. Uit die 
analyse volgt dat de gemiddelde radonconcentratie in woningen met 
uitsluitend natuurlijke ventilatie, afhankelijk van de bouwperiode, 3 tot 
43% hoger is dan de gemiddelde radonconcentratie in woningen met 
geforceerde ventilatie. Maar vanwege het kleiner aantal woningen per 
bouwdecade zijn de gevonden verschillen niet altijd statistisch significant.  
 

6.2.2.4 Invloed van rookgedrag 
In huizen waar volgens de bewoners wordt gerookt, is de gemiddelde 
radonconcentratie ongeveer 12% lager dan in huizen waar niet wordt 
gerookt. Het zou zo kunnen dat in huizen waar wordt gerookt, er extra 
wordt geventileerd. Bijvoorbeeld door vaker een raam open te zetten, of 
door het mechanische ventilatiesysteem in een hogere stand te zetten. 
Deze veronderstelling is echter niet expliciet onderzocht.  
 

Figuur 29 Jaargemiddelde radonconcentratie in woningen, gebouwd in de periode 
1930-2012. Relatief hoge waarden komen voor in gebieden met leem (zuidelijk 
deel van Limburg) en rivierklei (stroomgebied grote rivieren). De regionaal 
gemiddelde waarden (blauwe achtergrond) zijn verkregen middels Krieging. 
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6.2.2.5 De invloed van locatie en bodemsoort 
De invloed van de locatie van de woning op de gemiddelde 
radonconcentratie is tamelijk groot. In Noord- en West-Nederland liggen 
de regiogemiddelde waarden (zie Figuur 29) in de buurt van 10 Bq/m3. 
Dat is ongeveer een derde lager dan het landelijk gemiddelde. In het 
rivierengebied vinden we een regiogemiddelde waarde die met circa 
25 Bq/m3 ruim anderhalf keer zo hoog is als gemiddeld in Nederland. De 
hoogste regiogemiddelde waarde (ongeveer 40 Bq/m3, ofwel tweeënhalf 
keer het landelijk gemiddelde) treffen we aan in het zuiden van Limburg.  
 
De kaart met radonconcentraties in Nederlandse woningen (zie Figuur 
29) vertoont een correlatie met de Nederlandse bodemkaart (zie figuur 
17, rechts), maar die correlatie is minder uitgesproken dan die tussen 
het terrestrische stralingsniveau (zie Figuur 18) en de bodemkaart. 
Desalniettemin zien we op geografisch niveau een verband: in het 
rivierengebied (rivierklei), maar vooral in het zuidelijk deel van Limburg 
(löss) zijn de radonconcentraties gemiddeld significant hoger dan elders 
in het land. In die gebieden zit meer Ra-226 in de bodem en ontstaat er 
dus meer radon. En een deel daarvan bereikt de woning. Opvallend is 
dat we dat in gebieden met zeeklei niet zien. Ook daar zit meer Ra-226 
in de bodem en ontstaat er meer radon, maar het lijkt erop dat het 
transport van radon in bodems met veel zeeklei veel moeizamer gaat. 
De precieze oorzaken daarvan zijn niet onderzocht, maar vermoed wordt 
dat dit het gevolg is van de fijne textuur van zeeklei, in combinatie met 
een hoge vochtigheid26 (Smetsers 2017).  
 

6.2.3 De jaargemiddelde radonconcentratie in openbare gebouwen en op 
werkplekken 
Met het oog op nieuw in te voeren regelgeving met betrekking tot radon 
in het binnenmilieu (zie sectie 6.4.1) is in de periode 2016-2017 een 
aanvullende meetsurvey uitgevoerd in publiek toegankelijke gebouwen 
en op werkplekken. In die meetcampagne zijn naast de jaargemiddelde 
radonconcentratie ook de jaargemiddelde EETC en het 
gammastralingsniveau bepaald. De metingen zijn uitgevoerd op 
reguliere werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen, zoals 
kantoren en scholen, en op specifieke werkplekken en publiek 
toegankelijke gebouwen, waar vanwege het type gebouw of het type 
werkzaamheden hogere radonconcentraties kunnen worden 
aangetroffen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en 
grotten. Bijna 425 bedrijven en instellingen hebben deelgenomen aan de 
meetcampagne (Goemans et al. 2018). 
 
Voor reguliere werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen heeft dit 
onderzoek 572 bruikbare radonresultaten opgeleverd. De jaargemiddelde 
radonconcentratie bedraagt gemiddeld over alle reguliere gebouwen in dit 
onderzoek 15,9 ± 0,6 Bq/m3. Op vier meetlocaties, bij verschillende 
bedrijven en instellingen, was de gemeten waarde hoger dan 100 Bq/m3. 
Figuur 28 toont de verdeling van de meetresultaten. Daarbij valt op dat 
dat histogram nauwelijks afwijkt van de verdeling van radonwaarden in 
woningen. Ook de gemiddelde waarden stemmen binnen de 
meetonnauwkeurigheid overeen. 

 
26 Om zoute kwel tegen te gaan wordt de grondwaterstand in zeekleigebieden vaak hoog gehouden. 
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Net als bij woningen is ook bij werkplekken en openbare gebouwen de 
locatie van invloed op de jaargemiddelde radonconcentratie: in Zuid-
Limburg en het Rivierengebied zijn hogere regiogemiddelde waarden 
gevonden dan elders in het land. Maar vergeleken met woningen zijn de 
verschillen hier minder geprononceerd. 
 
Voor specifieke werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen heeft 
dit onderzoek 139 radonresultaten opgeleverd. Op 26 meetlocaties 
daarvan zijn jaargemiddelde radonconcentraties van meer dan 100 
Bq/m3 gevonden, onder andere in beluchtings- en filtratieruimten van 
grondwater zuiveringsstations (drinkwaterbedrijven), in grotten en in 
een ondergrondse kantoorruimte. 
 

6.3 Thoron en EETC in het Nederlandse binnenmilieu 
6.3.1 De jaargemiddelde thorondochterconcentratie in Nederlandse woningen  

Nadat was ontdekt dat oude radongegevens waren beïnvloed door 
thoron, zijn er enkele pilotstudies uitgevoerd naar thoron- en 
thorondochterconcentraties in woningen. In een zeer beperkte 
steekproef zijn toen in ongeveer de helft van de onderzochte woningen 
verhoogde thoron- en/of thorondochterconcentraties aangetroffen. 
Sommige meetwaarden waren tienmaal zo hoog als voorheen werd 
aangenomen. De verwachting was dan ook dat dergelijke verhogingen in 
het volledige bestand van Nederlandse woningen relatief vaak zouden 
kunnen voorkomen. Een nieuwe survey zou dat duidelijk moeten maken 
(Blaauboer 2010, Blaauboer 2012). Die survey is in de periode 2013-
2014 uitgevoerd. 
 
Bij dit onderzoek is in een representatieve steekproef van ongeveer 
2500 Nederlandse woningen uit de periode 1930-2012 de 
jaargemiddelde EETC bepaald. Daarvoor is gebruikgemaakt van EETC-
detectoren van Flonex (Japan). Zie sectie 6.1.4 voor een beschrijving 
van de onderliggende meetmethode. De EETC-detectoren zijn minimaal 
een jaar in de woning geplaatst en daarna door de leverancier 
uitgelezen. Het onderzoek heeft 2461 geldige data opgeleverd. Samen 
met de antwoorden van de deelnemende bewoners op de uitgebreide 
vragenlijst zijn eventuele verbanden onderzocht tussen de EETC en de 
radonconcentratie, de eigenschappen van de woning (bouwjaar, type 
woning, wijze van ventilatie) en het rookgedrag van de bewoners. De 
opzet en de resultaten van deze studie zijn uitgebreid gedocumenteerd 
(Smetsers et al. 2015, De With et al. 2018, Smetsers et al. 2018).  
 
Bijna alle metingen zijn uitgevoerd in de woonkamer van de woning. 
Figuur 30 toont de distributie van de meetresultaten. De over alle 
woningen gemiddelde EETC bedraagt 0,64 Bq/m3, met een 1σ Standard 
Error of the Mean van 0,01 Bq/m3. De mediane waarde is 0,53 Bq/m3; 
de 95-percentielwaarde bedraagt 1,37 Bq/m3. In 12 woningen (0,5%) 
zijn waarden gevonden tussen 3 en 13,3 Bq/m3. Het percentage 
woningen met een hoge EETC-waarde was lager dan op grond van 
eerdere pilots was ingeschat. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 102 van 163 

Figuur 30 Verdeling van de jaargemiddelde thorondochterconcentratie (EETC) in 
2461 Nederlandse woningen uit de periode 1930-2012 (Smetsers et al. 2015), 
respectievelijk in 319 openbare gebouwen en werkplekken (Goemans et al. 2018). 
De gemiddelde EETC in openbare gebouwen en op werkplekken is een derde lager 
dan die in woningen. 
 
Bij de EETC zien we geen verschillen tussen de gemiddelde waarde in 
eengezins- en in meergezinswoningen. Dit in tegenstelling tot radon, 
waar we zulke verschillen wel zagen. Ook zien we geen statistisch 
significante invloed van het type ventilatiesysteem in de woning op de 
EETC. De locatie is ook niet van invloed op de EETC. De correlatie tussen 
de EETC en de radonconcentratie in een woning is erg zwak (R2 = 0,04).  
 
Wel zien we verschillen tussen huizen uit deze en uit de vorige eeuw: de 
gemiddelde EETC in woningen gebouwd in de periode 2000 t/m 2012 is 
ruim 15% lager dan de gemiddelde EETC-waarde over alle woningen.  
 
In huizen waar volgens de bewoners wordt gerookt, is de gemiddelde 
thorondochterconcentratie 8% lager dan in huizen waar niet wordt 
gerookt. Dit resultaat lijkt op dat van radon (zie sectie 6.2.2.4), maar het 
verschil is iets minder groot. Zoals eerder gemeld, zou het zo kunnen zijn 
dat bewoners van huizen waar wordt gerookt, extra ventileren. Uit 
modelberekeningen blijkt dat het reducerende effect van extra ventilatie 
op de concentratie van gasvormig radon sterker is dan het effect op de 
niet-gasvormige thorondochterproducten. De gevonden verschillen tussen 
huizen waar wel en niet wordt gerookt zouden dus inderdaad terug te 
voeren kunnen zijn op een verschil in ventilatiegedrag, maar deze 
veronderstelling is niet nader onderzocht.  
 

6.3.2 De jaargemiddelde EETC in openbare gebouwen en op werkplekken 
Bij het onderzoek naar straling in openbare gebouwen en op 
werkplekken (zie sectie 6.2.3) zijn ook EETC-bepalingen uitgevoerd. 
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Deze metingen zijn uitgevoerd op reguliere werkplekken en publiek 
toegankelijke gebouwen, zoals kantoren en scholen, en op specifieke 
werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen, waar vanwege het 
type gebouw of het type werkzaamheden meer straling zou kunnen 
worden aangetroffen. 
 
De groep van ongeveer 195 reguliere bedrijven en instellingen waar een 
EETC-detector is opgehangen heeft 319 bruikbare resultaten opgeleverd. 
Figuur 30 toont de verdeling van de data. De jaargemiddelde EETC 
bedraagt gemiddeld over alle reguliere gebouwen in dit onderzoek 
0,42 ± 0,02 Bq/m3. Op één meetlocatie (klaslokaal middelbare school) is 
een waarde gevonden hoger dan 3 Bq/m3.  
 
Bij de reguliere gebouwen uit dit onderzoek is geen significante invloed 
vastgesteld tussen de locatie en de EETC. Ook is er geen correlatie 
gevonden tussen de EETC en de radonconcentratie. 
 
De groep van bijna vijftig specifieke bedrijven en instellingen waar een 
EETC-detector is opgehangen, heeft 135 bruikbare EETC-resultaten 
opgeleverd. Op zeven meetlocaties is een EETC gevonden hoger dan 
3 Bq/m3 Het ging daarbij om enkele drinkwaterbedrijven, een gebouw 
waar radioactief afval wordt opgeslagen, een metrostation, één 
glastuinbouwbedrijf en één justitiële inrichting (Goemans et al. 2018).  
 

6.3.3 Onderzoeksresultaten verband tussen thoronexhalatie en EETC 
Aanvullend op de landelijke survey is in de periode 2013-2014 in circa 
75 woningen op 155 posities de exhalatie van thoron uit de wand 
bepaald. Daarbij is gebruikgemaakt van meetopstellingen zoals 
weergegeven in Figuur 26. Soms is gemeten in verschillende ruimtes, 
maar soms ook op meerdere plaatsen op één muur. In de helft van de 
gevallen was de thoronexhalatie lager dan 0,022 Bq m-2 s-1. Ongeveer 
tweederde van alle exhalatiemetingen zat onder de dubbele waarde. 
Maar bij ongeveer 10% van de metingen werden waarden gevonden 
variërend van tien tot vijftig keer de mediane waarde. De maximale 
waarde bedroeg ruim 1 Bq m-2 s-1.  
 
Net als in de eerder uitgevoerde pilotstudies werden er dus grote 
verschillen gevonden in de exhalatie van thoron uit in de praktijk 
toegepaste bouwmaterialen voor wandafwerking. In deze woningen is ook 
gekeken naar de EETC in de woonruimtes. De verdeling daarvan kwam 
overeen met de verdeling van EETC-waarden van de representatieve 
groep van 2500 woningen. Ook binnen de groep van 75 woningen van de 
pilot zaten dus enkele woningen met een hogere EETC, maar vergeleken 
met het percentage hoge exhalatiemetingen was dat percentage 
woningen gering. Een hogere thoronexhalatiemeting hangt dus niet in alle 
gevallen samen met een hogere EETC. Waarschijnlijk komt dat doordat de 
exhalatie van thoron op één bepaalde plek op de muur wordt bepaald, 
maar dat punt hoeft niet representatief te zijn voor het gehele oppervlak 
van de ruimte waar de EETC is bepaald. De EETC is immers het resultaat 
van de exhalatie van alle oppervlakken in de ruimte (Smetsers et al. 
2015, De With et al. 2018, Smetsers et al. 2018).  
 
De With et al. hebben voor een Nederlandse standaardwoning de 
exhalatie van thoron en de EETC modelmatig geschat. Daarbij is 
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gebruikgemaakt van experimenteel bepaalde stralingsgegevens van 
veelgebruikte bouwmaterialen. De berekende waarden komen goed 
overeen met de meetresultaten van het thorononderzoek uit 2013-2014. 
Dat geldt zowel voor de gemiddelde als voor de extreme waarden (De 
With et al. 2018).  
 

6.4 Regelgeving en beleid 
6.4.1 Regelgeving met betrekking tot radon in het binnenmilieu 

EURATOM-richtlijn 2013/59 (BSS) bevat aanbevelingen die erop gericht 
zijn om de langetermijnrisico’s van bestaande blootstellingen aan radon 
binnenshuis aan te pakken (EURATOM 2014). Artikel 74 van de BBS luidt 
als volgt: 
 
Blootstelling aan radon in gebouwen 

1. De lidstaten stellen nationale referentieniveaus vast voor 
radonconcentraties binnenshuis. De referentieniveaus voor het 
jaargemiddelde van activiteitsconcentratie in de lucht mag niet 
meer bedragen dan 300 Bq/m3. 

2. In het kader van hun nationaal actieprogramma als bedoeld in 
artikel 103 bevorderen de lidstaten maatregelen ter 
inventarisering van de woningen waar de radonconcentratie (als 
jaargemiddelde) het referentieniveau overschrijdt en moedigen zij, 
in voorkomend geval, met technische en financiële middelen, 
maatregelen aan om de radonconcentratie in deze woningen terug 
te dringen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat lokale en nationale informatie 
beschikbaar is over de blootstelling aan radon in gebouwen en de 
bijbehorende gezondheidsrisico's, over het belang van 
radonmetingen en over de beschikbare technische middelen om 
bestaande radonconcentraties terug te dringen. 

 
Voor radon op het werk gelden enkele aanvullende bepalingen, die zijn 
vastgelegd in Artikel 53 van de BSS. De hoogte van het referentieniveau 
is enkele jaren geleden vastgelegd in het Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (Bbs 2017). Het Nationaal actieprogramma radon is 
recent vastgesteld (IenW 2021). 
 
NB: Ook voorafgaand aan het BSS bestond er in Nederland enige 
regelgeving ten aanzien van radon in de woning. Zo werd in artikel 3.111 
van het Bouwbesluit 2003 (VROM 2001) de bevoegdheid verleend om bij 
ministeriële regeling eisen te stellen aan de scheidingsconstructies met de 
grond en met de kruipruimte. In de toelichting bij dit artikel wordt radon 
genoemd, en aangegeven dat van deze bevoegdheid nog geen gebruik is 
gemaakt omdat studies naar radon nog gaande waren. Ook werd 
verwezen naar de aanstaande Euratom-richtlijn op dit gebied. Nadere 
regelgeving werd niet nodig geacht met het oog op het ‘standstill 
convenant’ over straling in de woning dat in 2004 is afgesloten tussen 
VNO-NCW en de rijksoverheid (VROM 2004). Dat convenant is in 2015 
beëindigd. 
 
Zoals besproken in sectie 6.6.1 komen er in Europa grote verschillen voor 
als het gaat om de concentratie van radon in woningen en andere 
gebouwen. Dat komt vooral door verschillen in bodemgesteldheid en 
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bouwwijze. Een tweede verschil tussen de landen heeft te maken met het 
feit dat de gezondheidseffecten van blootstelling aan radon voor rokers 
vele malen groter zijn dan voor niet-rokers (zie sectie 6.5). Het 
rookgedrag van de bevolking speelt dus ook een rol in de beoordeling van 
de risicosituatie op nationaal niveau. EURATOM heeft de lidstaten daarom 
enige vrijheid27 gegeven bij het vaststellen van het nationale 
referentieniveau voor de jaargemiddelde radonconcentratie in gebouwen. 
Zowel de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als de International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) heeft hierover 
aanbevelingen uitgebracht. De ICRP heeft geadviseerd om een zo laag 
mogelijk niveau te kiezen in het bereik van 100 tot 300 Bq/m3 (ICRP 
2014). De WHO gaat in haar advies nog iets verder en roept op om te 
kiezen voor een waarde van 100 Bq/m3. Alleen als dit vanwege specifieke 
omstandigheden in een land niet mogelijk is, mag een hogere waarde 
worden gekozen, van maximaal 300 Bq/m3 (WHO 2009). 
 
Voorafgaand aan de vaststelling van het Nederlandse referentieniveau 
zijn de gegevens van de landelijke radonsurvey uit 2013-2014 nader 
geanalyseerd (Smetsers et al. 2016, Smetsers 2017). Dat onderzoek 
toonde aan dat de keuze voor een referentieniveau van 100 Bq/m3 voor 
Nederland haalbaar is. Van de ruim 6 miljoen woningen met bouwjaar 
1930-2012 hebben er naar schatting zo’n 24.000 een jaargemiddelde 
radonconcentratie die hoger is dan 100 Bq/m3. Daarvan bevindt ruim 
80% (ongeveer 19.000 woningen) zich in de groep van 438.000 
natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in twee regio’s: Zuid-
Limburg en het Rivierengebied. In die gebieden komt er gemiddeld 
genomen meer radon vanuit de bodem in de woning dan elders in 
Nederland. Vooral in eengezinswoningen zonder geforceerde ventilatie 
kan daar het referentieniveau worden overschreden. In Zuid-Limburg 
gaat het binnen die specifieke groep van woningen om circa 10% van de 
gevallen (naar schatting 13.000 van de 126.000 woningen) en in het 
rivierengebied om bijna 2% (ongeveer 6000 van de 312.000 woningen). 
In de resterende groep van bijna 5,8 miljoen woningen zitten naar 
verwachting nog eens 4000 à 5000 woningen met een jaargemiddelde 
radonconcentratie boven 100 Bq/m3. Omdat deze woningen geen 
gemeenschappelijke karakteristieken hebben, zijn ze erg moeilijk op te 
sporen (Smetsers 2017). Het onderzoek naar radon in openbare 
gebouwen en op werkplekken, dat is uitgevoerd in de periode 
2016-2017, leverde voor reguliere gebouwen zoals scholen en kantoren 
een vergelijkbaar beeld op (Goemans et al. 2018).  
 
Mede op basis van deze analyses heeft de Nederlandse overheid voor de 
jaargemiddelde radonconcentratie in lucht in woningen, openbare 
gebouwen en op werkplekken een referentieniveau vastgesteld van 
100 Bq/m3 (Bbs 2017).  
 

6.4.2 Regelgeving met betrekking tot thoron in het binnenmilieu 
Artikel 100 van de BSS-richtlijn verplicht de lidstaten om er op toe te 
zien dat er ‘indien er een aanwijzing is met betrekking tot of een bewijs 
van blootstellingssituaties die vanuit het oogpunt van de 
stralingsbescherming niet kunnen worden verwaarloosd, maatregelen 

 
27 Dit in tegenstelling tot het referentieniveau voor de blootstelling aan gammastraling uit bouwmaterialen. Dat 
niveau is in het BBS vastgelegd en geldt dus als zodanig voor alle lidstaten. 
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worden getroffen om de bestaande blootstellingssituaties te 
inventariseren en te beoordelen, rekening houdend met de in bijlage 
XVII genoemde soorten van bestaande blootstellingssituaties, alsook om 
de overeenkomstige beroepsmatige blootstelling en blootstelling van de 
bevolking te bepalen’ (EURATOM 2014). Bijlage XVII van de BSS geeft 
een indicatieve opsomming van soorten bestaande blootstellingssituaties 
zoals bedoeld in artikel 100. In de categorie ‘Blootstelling aan 
natuurlijke stralingsbronnen’ worden genoemd:  

• blootstelling aan radon en thoron binnenshuis, op werkplekken, 
in woningen en andere gebouwen;  

• uitwendige blootstelling binnenshuis uit bouwmaterialen.  
 
In lijn met andere artikelen in de BSS is deze aanbeveling voor radon in 
het binnenmilieu (referentieniveau voor de jaargemiddelde 
radonconcentratie, ontwikkeling Nationaal actieprogramma radon) en 
voor gammastraling uit bouwmaterialen (referentieniveau voor de 
jaardosis als gevolg van gammastraling uit bouwmaterialen) nader 
uitgewerkt (Bbs 2017, ANVS 2018, Rbs 2018). Een nadere uitwerking 
voor de regulering van blootstelling aan (dochterproducten van) thoron 
ontbreekt echter. Dit is niet zonder risico. De huidige regelgeving laat 
namelijk toe dat er bouwmaterialen worden toegelaten die voldoen aan 
het toetsingscriterium voor gammastraling, maar die desondanks zoveel 
thoron exhaleren dat toepassing van zo’n bouwmateriaal in een woning 
kan leiden tot een jaardosis, uitsluitend als gevolg van inhalatie van 
thorondochters, van 4 mSv/j of meer (Smetsers en Tomas 2017, De 
With et al. 2018, Smetsers en Tomas 2018). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om stucgips met een Ra-228-concentratie van 150 tot 250 Bq/kg. Dat 
zulke bouwmaterialen op de Nederlandse markt aangetroffen kunnen 
worden, is in het verleden meerdere malen aangetoond (De Jong et al. 
1998, Blaauboer 2010, De Jong 2010). Zo’n jaardosis als gevolg van 
thoron is vele malen hoger dan de blootstelling die correspondeert met 
het BSS-referentieniveau voor gammastraling uit bouwmaterialen 
(1 mSv/j ‘bovenop de externe blootstelling buitenshuis’), en ook hoger 
dan de dosis die wordt opgelopen door inhalatie van radondochters in 
een woning met een jaargemiddelde radonconcentratie gelijk aan het 
Nederlandse referentieniveau van 100 Bq/m3 (2,8 mSv/j, zie ook 
sectie 6.5). Deze dosisbeschouwing leidt tot de conclusie dat het 
ontbreken van nadere regelgeving voor blootstelling aan thoron in de 
Nederlandse regelgeving uit het oogpunt van stralingsbescherming 
beschouwd kan worden als een omissie. 
 

6.5 Bepaling van de stralingsdosis door radon en thoron in het 
binnenmilieu 
In sectie 4.3 kwam al aan de orde dat er meerdere factoren zijn die de 
schatting van de stralingsdosis door blootstelling aan radon 
bemoeilijken. Problemen komen onder meer voort uit de extrapolaties 
van epidemiologische resultaten van hoge naar lage blootstellingen en 
het sterke verband tussen radon en roken. Voor thoron, waar veel 
minder onderzoek naar is gedaan, zijn de onzekerheden in de vertaling 
van concentratie naar dosis zo mogelijk nog groter.  
 
Zoals reeds toegelicht in sectie 4.3.2 zijn er op dit moment voor de 
bepaling van de dosis als gevolg van inhalatie van radon- en 
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thorondochters twee conflicterende sets van dosisconversiecoëfficiënten 
(DCC’s) voorhanden: die van UNSCEAR en die van de ICRP. Deze DCC’s 
zijn deels afgeleid van epidemiologische data en deels gebaseerd op een 
dosimetrisch longmodel.  
 
Voor blootstelling aan ‘radon’, uitgedrukt in EERC, adviseert UNSCEAR 
een DCC van 9·10-6 mSv/h per Bq/m3. Radonconcentraties moeten nog 
wel vermenigvuldigd worden met de evenwichtsfactor (UN 2020). Voor de 
gemiddelde evenwichtsfactor binnenshuis wordt doorgaans de waarde 0,4 
gehanteerd. Toepassing daarvan leidt dan tot een ‘radon DCC’ voor het 
binnenmilieu van 3,6·10-6 mSv/h per Bq/m3. Voor thoron, uitgedrukt in 
EETC, adviseert UNSCEAR een DCC gelijk aan 40·10-6 mSv/h per Bq/m3 
(UN 2000, McLaughlin 2010).  
 
De ICRP adviseert waarden die beduidend hoger liggen, namelijk  
16,8·10-6 mSv/h per Bq/m3 voor radon, uitgedrukt in EERC, en  
107·10-6 mSv/h per Bq/m3 voor thoron, uitgedrukt in EETC (ICRP 2017). 
Toepassing van een evenwichtsfactor van 0,4 voor indoor radon leidt bij 
de ICRP dan tot een ‘radon DCC’ voor het binnenmilieu van  
6,7·10-6 mSv/h per Bq/m3. 
 
In Nederlandse woningen (bouwjaar 1930-2012) bedraagt de 
jaargemiddelde radonconcentratie gemiddeld 15,6 Bq/m3. In openbare 
gebouwen en op werkplekken is een vergelijkbare gemiddelde waarde 
gevonden. Toepassing van de dosisconversiecoëfficiënt van UNSCEAR 
voor radon leidt dan tot een jaardosis als gevolg van indoor radon van 
0,44 mSv/j. Daarbij is een verblijftijd binnenshuis verondersteld van 
90%. Toepassing van de radon DCC van de ICRP leidt tot een significant 
hogere effectieve dosis als gevolg van indoor radon van 0,83 mSv/j. 
 
Voor de schatting van de jaardosis door thoron gaan we uit van de 
gemiddelde EETC in woningen van 0,64 Bq/m3. (In openbare gebouwen 
en op werkplekken is de gemiddelde EETC ongeveer een derde lager). 
Toepassing van de dosisconversiecoëfficiënt van UNSCEAR voor thoron 
leidt dan tot een jaardosis als gevolg van blootstelling aan thoron 
binnenshuis van 0,20 mSv (90% verblijftijd). Toepassing van de DCC 
van de ICRP leidt tot een veel hogere effectieve dosis als gevolg van 
indoor thoron van 0,54 mSv/j. 
 
Samen bedraagt de gemiddelde jaardosis door inhalatie van radon- en 
thorondochters in het binnenmilieu dus 0,64 mSv/j (op basis van 
UNSCEAR DCC’s), respectievelijk 1,36 mSv/j (op basis van ICRP DCC’s).  
 
Op basis van epidemiologische data met betrekking tot longkanker in 
relatie tot radon en roken (Darby et al. 2005), jaargegevens over 
incidentie en sterfte aan longkanker in Nederland, het rookgedrag van 
de Nederlandse bevolking en de gemiddelde radonconcentratie en EETC 
in Nederlandse woningen, is in 2015 geschat dat er in Nederland 
jaarlijks circa 400 personen overlijden aan longkanker als gevolg van 
radon en thoron, met een onzekerheidsmarge van 100-800 (Smetsers et 
al. 2015). Toepassing van de DCC’s van UNSCEAR leidt tot 
overeenkomstige waarden. Toepassing van de DCC’s van de ICRP leidt 
tot hogere waarden die buiten de onzekerheidsmarge vallen. Om die 
reden heeft het RIVM er tot op heden voor gekozen om voor de 
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blootstelling aan dochterproducten van radon en thoron de 
dosisconversiecoëfficiënten te gebruiken die worden aanbevolen door 
UNSCEAR. Op dit moment zien we echter dat de internationale 
stralingsgemeenschap opschuift naar een keuze voor de ICRP-
benadering. In dit rapport presenteren we daarom dosisschattingen op 
basis van DCC’s van zowel UNSCEAR als de ICRP. 
 
Als we voor de bepaling van de gemiddelde jaardosis door inhalatie van 
radon- en thorondochters in het binnenmilieu uitgaan van de radon- en 
thoron-DCC’s van UNSCEAR, van een gemiddelde verblijftijd binnenshuis 
van 90%, van een radonevenwichtsfactor in het binnenmilieu van 0,4 en 
de jaargemiddelde concentraties van radon- en thorondochters in een 
representatieve steekproef van Nederlandse woningen uit de periode 
1930-2012, dan vinden we een gemiddelde effectieve dosis door 
inhalatie van radondochters in het binnenmilieu van 0,44 mSv/j. De 
gemiddelde effectieve dosis door inhalatie van thorondochters in het 
binnenmilieu bedraagt dan 0,20 mSv/j. 
 
Als we voor de bepaling van de gemiddelde jaardosis door inhalatie van 
radon- en thorondochters in het binnenmilieu uitgaan van de radon- en 
thoron-DCC’s van de ICRP, van een gemiddelde verblijftijd binnenshuis 
van 90%, van een radonevenwichtsfactor in het binnenmilieu van 0,4 en 
de jaargemiddelde concentraties van radon en thorondochters in een 
representatieve steekproef van Nederlandse woningen uit de periode 
1930-2012, dan vinden we een gemiddelde effectieve dosis door 
inhalatie van radondochters in het binnenmilieu van 0,82 mSv/j. De 
gemiddelde effectieve dosis door inhalatie van thorondochters in het 
binnenmilieu bedraagt dan 0,54 mSv/j. 
 
De bovengenoemde waarden voor de jaardosis als gevolg van indoor 
radon en thoron gelden als gemiddelde waarden voor Nederlandse 
burgers. Maar er zijn groepen en individuen die een veel hogere jaardosis 
kunnen oplopen door radon en/of thoron. In Zuid-Limburg, waar de 
jaargemiddelde radonconcentratie tweeënhalf keer zo hoog is als 
gemiddeld in Nederland, zal de jaardosis door radon ook tweeënhalf keer 
zo hoog zijn. Omdat de EETC in de woning niet locatieafhankelijk is, zal in 
die regio de jaardosis door radon en thoron samen – bij toepassing van 
UNSCEAR DCC’s – gemiddeld zo’n 1,3 mSv/j bedragen. In het 
rivierengebied ligt de gesommeerde waarde rond 0,9 mSv/j. Op basis van 
ICRP-DCC’s komen we op analoge wijze uit op gesommeerde waarden 
van 2,6 mSv/j voor Zuid-Limburg en 1,8 mSv/j voor het rivierengebied. 
 
Van de huizen die in 2013-2014 zijn onderzocht, waren er 2426 die een 
geldige waarde hebben opgeleverd voor zowel radon als de EETC. Voor 
die groep woningen is op basis van de UNSCEAR DCC’s een gesommeerde 
effectieve dosis van radon en thoron berekend, die een (fictieve) bewoner 
oploopt als hij of zij zich 90% van de tijd in dat huis ophoudt. De waarden 
in deze verdeling (zie Figuur 31) lopen van 0,03 tot 5,35 mSv/j. Het 
gemiddelde bedraagt 0,64 mSv/j en de mediaan 0,53 mSv/j.  
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Figuur 31 Verdeling van de effectieve dosis per jaar door inhalatie van radon- en 
thorondochters in het binnenmilieu, bij gebruik van radon- en thoron-DCC’s 
volgens UNSCEAR. De staart van de verdeling is vergroot weergegeven op de 
rechteras. Het histogram is gebaseerd op metingen in een representatieve groep 
van 2426 woningen (bouwjaar 1930-2012). Aangenomen is dat bewoners zich 
90% van de tijd in hun eigen huis bevonden.  
 
De twaalf hoogste waarden in de verdeling zijn het gevolg van een 
radonconcentratie groter dan de referentiewaarde van 100 Bq/m3, of een 
EETC-waarde groter dan 9 Bq/m3 (die waarde is volgens UNSCEAR qua 
stralingsdosis vergelijkbaar met een radonconcentratie binnenshuis van 
100 Bq/m3). Dit soort hoge EETC-waarden komen in Nederland 
sporadisch voor en zijn dan het gevolg van toepassing van 
wandafwerkmaterialen die hoge concentraties thorium bevatten. Zo zijn 
er in Nederland in het verleden enkele batches van stucgips aangetroffen 
die vijftig keer meer thorium bevatten dan natuurgips. Zeer waarschijnlijk 
betrof dat fosforgips (Blaauboer 2010). Berekeningen wijzen uit dat 
toepassing van dat soort gips in de hele woning tot EETC-waarden kan 
leiden in de orde van 15 Bq/m3 (De With et al. 2018). De hoogste waarde 
die is gevonden in de radon-/thoronsurvey van 2013-2014 bedroeg 
13,3 Bq/m3. Inclusief radon is voor die woning op basis van de UNSCEAR 
DCC’s een effectieve dosis afgeleid van 5,35 mSv/j. Bij toepassing van de 
DCC’s van de ICRP komen we voor die woning uit op een tamelijk 
zorgwekkende waarde van 13,4 mSv/j. 
 

6.6 Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het 
buitenland 

6.6.1 Radon in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het buitenland 
In Nederland is een gemiddelde waarde gevonden voor de 
jaargemiddelde radonconcentratie in woningen van 15,6 Bq/m3; de 
regiogemiddelde waarde varieert tussen 10 en 40 Bq/m3. De resultaten 
van radonmetingen in woningen respectievelijk in openbare gebouwen en 
op werkplekken laten een vergelijkbare distributie zien (zie Figuur 28).  
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Figuur 32 Indoor radonkaart van Europa. De rasterpunten tonen de 
radonconcentratie in woningen, gemiddeld in grids van 10 bij 10 km (Cinelli et al. 
2019). 
 
In andere Europese landen komen in het binnenmilieu veel hogere 
(regiogemiddelde) waarden voor. In België worden vooral in de Ardennen 
hoge radonconcentraties gemeten: in sommige gemeentes daar heeft meer 
dan 10% van de huizen een radonconcentratie hoger dan 400 Bq/m3. In 
Duitsland treffen we in het noordwesten overwegend lage 
radonconcentraties aan, maar het zuidoosten kent regio’s met een 
gemiddelde waarde boven 80 Bq/m3. In Tsjechië is de radonconcentratie 
binnenshuis in bijna het hele land hoog. In delen van het Verenigd 
Koninkrijk zijn de radonconcentraties in woningen vergelijkbaar met 
Nederland, maar er zijn uitzonderingen, zoals Cornwall, waar meer dan 
30% van de huizen een radonconcentratie heeft boven 200 Bq/m3. Ook in 
landen als Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Finland en Portugal zijn er 
regio’s met een gemiddelde radonconcentratie die vele malen hoger is dan 
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het hoogste niveau in Nederland. De verschillen tussen ‘Zuid-Limburg’ en 
regio’s elders in Europa kunnen oplopen tot een factor 10 of meer. 
 
Figuur 32 toont de ‘Indoor Radon Map’ van Europa (Cinelli et al. 2019). 
Merk op dat de beschikbaarheid van data sterk van regio tot regio 
varieert. Ook buiten Europa zijn de onderlinge verschillen tussen landen 
en regio’s groot. Volgens UNSCEAR bedraagt de wereldwijd gemiddelde 
radonconcentratie binnenshuis ongeveer 45 Bq/m3 (UN 2010). Die 
waarde is bijna drie keer zo hoog als de gemiddelde waarde in Nederland. 
 
De grote regionale verschillen in de radonconcentratie in woningen zijn 
vooral het gevolg van verschillen in bodemsoort. Hoge 
radonconcentraties komen vooral voor in rotsachtige gebieden 
(bijvoorbeeld graniet, zoals in het Centraal Massief in Frankrijk), waar 
niet alleen veel radon ontstaat, maar waar het radon via spleten in de 
bodem gemakkelijk in de woning kan komen. Als het huis dan ook nog 
wordt verwarmd, treedt er een soort schoorsteenwerking op, waardoor 
er nog meer radon uit de bodem wordt aangezogen. Dit zijn situaties die 
in Europa en elders in de wereld in meerdere regio’s voorkomen, maar 
in Nederland niet of nauwelijks. 
 

6.6.2 Thorondochters in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het 
buitenland 
De Nederlandse gegevens over radon in het binnenmilieu kunnen goed in 
een internationale context worden geplaatst: voor bijna alle westerse 
landen is immers vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Voor thoron en 
dochterproducten is dat veel minder het geval. De gegevens die daarover 
eind 2020 voorhanden waren, zijn door Tokonami in een overzichtstabel 
bijeengebracht (Tokonami 2020). Die tabel bevat statistische meta-
informatie over thoronconcentraties uit 16 verschillende landen, en over 
EETC-waarden uit 12 verschillende landen. Door verschillen in de 
onderliggende meetstrategie en in het type gebouwen dat is onderzocht 
zijn de beschikbare gegevens onderling maar matig vergelijkbaar. Van de 
12 landen met EETC-data zijn Nederland en Ierland de enige EU-lidstaten. 
Het Ierse onderzoek had betrekking op 205 woningen. Daarvan bedroeg 
de gemiddelde EETC 0,47 Bq/m3; de maximale waarde was 3,8 Bq/m3 
(McLaughlin 2010). Deze waarden zijn lager dan de corresponderende 
waarden voor Nederlandse woningen.  
 
In oudere publicaties presenteert UNSCEAR 0,3 Bq/m3 als typische 
waarde voor de EETC in het binnenmilieu en noemt de ICRP een typisch 
bereik van 0,04-2,0 Bq/m3 (ICRP 1993, UN 2000). Meer recente data 
lijken erop te wijzen dat die ‘gemiddelde’ waarden aan de lage kant zijn, 
en dat er daarnaast situaties zijn waar veel hogere waardes worden 
gevonden. Significant hogere waarden zijn gevonden in woningen waar 
is gebruikgemaakt van thoriumhoudende bouwmaterialen, die bovendien 
erg poreus zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om huizen gebouwd op het 
karstplateau in Noord-Vietnam, die zijn opgetrokken uit aardmateriaal 
(Nguyễn-Thuỳ et al. 2019), of om traditionele en moderne huizen in 
Duitsland waar veel ongebakken klei is toegepast (Gierl et al. 2014). In 
dergelijke Duitse huizen zijn EETC-waarden gevonden tussen 2 en 
10 Bq/m3. Voor bewoners van die huizen varieert de effectieve dosis 
door inhalatie van thorondochters volgens de auteurs tussen 0,6 en 
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4 mSv/j. Schattingen voor de Vietnamese huizen lopen zelfs op tot meer 
dan 30 mSv/j.  
 
Meetgegevens over thoron zijn vooralsnog dus beperkt voorhanden en 
vanwege de uiteenlopende onderzoeksdoelen variëren de resultaten 
sterk. Een goede vergelijking van de situatie in Nederland met die elders 
in de wereld is op dit moment dus moeilijk te maken. 
 

6.7 Mogelijke ontwikkelingen en handelingsperspectieven 
6.7.1 Mogelijke ontwikkelingen in bouwwijze en toepassing van 

bouwmaterialen 
In sectie 5.6 is uiteengezet dat de toenemende aandacht voor circulaire 
economie (CE) en klimaatadaptatie (KA) gevolgen kan hebben voor de 
samenstelling en het gebruik van (alternatieve) bouwmaterialen, voor 
de manier van bouwen en de wijze van verwarmen en ventileren van 
woningen en gebouwen. Deze ontwikkelingen kunnen zowel een 
positieve als een negatieve invloed hebben op de concentratie van radon 
en thoron in het binnenmilieu. Hoe die balans uiteindelijk zal uitvallen is 
momenteel moeilijk te voorspellen. 
 
Op dit moment is er relatief veel aandacht voor de stralingsgevolgen van 
toevoeging van materialen met verhoogde concentraties natuurlijke 
radionucliden (TENORM) aan bouwmaterialen (Nuccetelli et al. 2015, 
Schroeyers et al. 2018, Smetsers en Tomas 2018). Ruimer gebruik van 
TENORM kan leiden tot hogere concentraties natuurlijke radioactiviteit in 
bouwmaterialen, maar dat betekent niet automatisch dat daarmee ook 
de exhalatie van radon of thoron toeneemt. Zo is bijvoorbeeld van 
vliegas bekend dat daar relatief hoge gehaltes aan Ra-226 in zitten, 
maar de structuur van vliegas is zodanig gesloten dat daar nauwelijks 
radon uit komt. Toepassing van vliegas in beton leidt dus wel tot meer 
gammastraling, maar niet tot meer radonexhalatie. Toevoeging van 
minder dichte soorten TENORM kan wel leiden tot extra exhalatie van 
radon of thoron. Op dit moment wordt onder meer in België onderzocht 
hoe je dat laatste met nieuwe technieken kunt voorkomen (Gijbels et al. 
2018, Gijbels et al. 2020). 
 
Gegeven alle ontwikkelingen is het dus raadzaam om de 
stralingsgevolgen door veranderingen in samenstelling en toepassing 
van bouwmaterialen in Nederland de komende jaren kritisch te volgen. 
Speciale aandacht dient daarbij uit te gaan naar eventuele toepassingen 
van forfo(r)gips in bouwmaterialen. Fosfo(r)gips is een industrieel 
restproduct dat ontstaat bij de productie van fosforzuur en sommige 
kunstmeststoffen. Metingen en berekeningen hebben aangetoond dat 
toepassing van forfo(r)gips als stucgips in een woning vanwege 
exhalatie van thoron tot inhalatiedoses kan leiden van vele millisieverts 
per jaar (De With et al. 2018). Reeds in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw is geadviseerd om de radiologische aspecten van toepassing van 
fosfo(r)gips in bouwmaterialen uitgebreid in kaart te brengen (Hogeweg 
1986). Tot op heden is dit echter slechts in beperkte mate gebeurd. 
Daar komt bij dat er in Nederland anno 2021 geen regelgeving bestaat 
die toepassing van fosfo(r)gips in bouwmaterialen adequaat reguleert. 
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6.7.2 Realistische maatregelen om blootstelling aan indoor radon te reduceren 
In talloze regio’s in Europa en elders in de wereld treft men woningen aan 
met jaargemiddelde radonconcentraties van vele honderden tot meer dan 
duizend Bq/m3. Het significant reduceren van radon in dat soort woningen 
is technisch mogelijk, maar dat vergt wel ingewikkelde en dure 
voorzieningen (Rahman en Tracy 2009). Radonconcentraties boven 200 
Bq/m3 komen in Nederland echter nauwelijks voor. Relatief simpele 
maatregelen zullen in ons land dus afdoende zijn om radonconcentraties 
boven het referentieniveau van 100 Bq/m3 terug te brengen tot 
concentraties (ruim) daaronder. Kosteneffectieve maatregelen zijn: 
verbeterde ventilatie van de woonruimtes, het dichten van scheuren en 
gaten rond aan- en afvoerbuizen, het afdichten van de benedenvloer van 
de woning met radondicht folie en verbeterde ventilatie van de 
kruipruimte en/of kelders onder het huis. Welke maatregel in welk geval 
passend is, zal ook per geval moeten worden beoordeeld (Smetsers 
2017). Voor een beleidsmatige invulling hieromtrent wordt verwezen naar 
het recent uitgebrachte Nationaal actieprogramma radon (IenW 2021). 
 

6.7.3 Realistische maatregelen om blootstelling aan thoron in de woning te 
reduceren 
Aanvullend op de radon-/thoronsurvey in Nederlandse woningen, in 2013-
2014, heeft het RIVM aan NRG gevraagd om te inventariseren met welke 
praktische handelingsperspectieven de thoronexhalatie uit steenachtige 
bouwmaterialen gereduceerd kan worden. Hierbij lag het accent op het 
aanbrengen van thoronreducerende barrières in de vorm van geschikte en 
regulier op de markt beschikbare afwerkmaterialen: verfproducten, 
fixeer- en voorstrijkproducten, behangproducten en producten op 
mineraalbasis. In deze studie is de reducerende werking van deze 
afwerkmaterialen op de exhalatie van thoron uit bouwmaterialen bepaald 
en is onderzocht wat de effecten zijn van ondergrond, laagdikte en 
slijtage op de reducerende werking. Uit het onderzoek bleek dat sommige 
afwerkmaterialen de thoronexhalatie uit het onderliggende bouwmateriaal 
substantieel kunnen reduceren. Voor een vlakke ondergrond kan de 
reductie oplopen tot meer dan 90%. Er zijn echter ook afwerkmaterialen 
gevonden die geen enkele of slechts een zeer beperkte reductie in de 
thoronexhalatie teweegbrengen. Verder bleek dat bij gebruik van verf als 
afwerkmateriaal het aanbrengen van meerdere afwerklagen de 
afdichtende werking verhoogt. Door verwering zal de afschermende 
werking van de aangebrachte barrière in de loop der tijd afnemen, maar 
in welke mate dat gebeurt is in het onderzoek van NRG niet onderzocht 
(De With 2015, De With et al. 2016).  
 
In potentie bestaan er dus kosteneffectieve maatregelen om de 
concentratie van thorondochters in leefruimtes te reduceren. Daarbij 
spelen echter twee serieuze problemen. In de eerste plaats zijn er, anders 
dan bij radon het geval is, geen algemene kenmerken van woningen met 
mogelijk een verhoogde EETC. Identificatie van dat soort woningen is dus 
vrijwel onmogelijk. In de tweede plaats zijn de productgegevens van goed 
werkende afschermmaterialen niet openbaar beschikbaar. Voor 
belanghebbenden is het dus niet mogelijk om op basis van openbare 
gegevens een geschikte keuze te maken. Dat samen leidt dat tot de 
conclusie dat er voor de reductie van thoron in woningen en gebouwen 
momenteel geen praktisch toepasbare handelingsperspectieven 
voorhanden zijn. 
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7 Natuurlijke radioactiviteit in het lichaam door ingestie 

Dit hoofdstuk gaat over natuurlijke radionucliden die door ingestie in ons 
lichaam zijn terechtgekomen, en over de stralingsdosis die daar het 
gevolg van is. Voedsel en drinkwater bevatten radioactieve stoffen die 
van nature op aarde aanwezig zijn. Via bodem, water en lucht zijn deze 
radionucliden in en op planten en dieren terechtgekomen (zie Figuur 33). 
De stralingsbelasting ten gevolge van ons voedingspatroon wordt bepaald 
door de activiteitsconcentratie van de verschillende radionucliden in dat 
voedsel en door de hoeveelheid voedsel die we consumeren.  
 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

1. Algemene introductie over relevante radionucliden, de manier 
waarop die in voedsel terechtkomen en hoe de 
activiteitsconcentratie daarvan bepaald kan worden. 

2. Informatie over de voedselconsumptie in Nederland. 
3. Een overzicht van terrestrische en kosmogene radionucliden in 

voedselproducten. 
4. Schatting van de effectieve dosis door ingestie. 
5. Discussie over de methodiek van de dosisschatting, en 

aanbevelingen om die te verbeteren. 
 

7.1 Algemene introductie 
De belangrijkste natuurlijke radionucliden van terrestrische oorsprong 
zijn de primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 en alle 
dochternucliden uit de uranium- en thoriumreeks. Voor de 
stralingsbelasting door ingestie zijn de nucliden K-40, Pb-210, Po-210 
en Ra-22628 dominant. Tevens zijn er nucliden gevormd onder invloed 
van kosmische straling. Het betreft H-3 (tritium), Be-7 en C-14. H-3 is 
echter ook door kunstmatige nucleaire processen in de omgeving 
aanwezig. Naast radionucliden van natuurlijke oorsprong, bevat voedsel 
ook radionucliden die kunstmatig zijn gevormd. De kunstmatige 
radionucliden zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten, met 
uitzondering van H-3. Voor tritium is de natuurlijke activiteit namelijk 
niet te onderscheiden van de kunstmatige activiteit. 
 
In het algemeen zijn de in voedsel gemeten activiteitsconcentraties in 
de buurt van de detectielimieten van de meetapparatuur. Toch zal in dit 
hoofdstuk worden getracht om een goede schatting te geven van de 
activiteit die een lid van de bevolking per jaar inneemt door het nuttigen 
van voedsel en dranken en de stralingsdosis die daarbij hoort. 
 
Lang niet alle etenswaren die in Nederland worden geconsumeerd zijn in 
Nederland geproduceerd; 75% van de landbouwgrond die wordt 
gebruikt om ons voedsel en het voor Nederland benodigde veevoer te 
verbouwen ligt in het buitenland. Ook worden basisstoffen uit het 
buitenland gehaald en in Nederland verwerkt tot eetbare producten. 

 
28 Deze (en andere) radionucliden komen ook in onze omgeving terecht door lozingen van zogenoemde niet-
nucleaire industrieën die met natuurlijke ertsen werken. Dit komt aan bod in de rapportage uit deze serie die de 
reguleerbare stralingsbronnen behandelt. 
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Voorbeelden zijn cacao voor hagelslag, olie voor margarine en graan 
voor brood (Muilwijk et al. 2018). 
 
De aanwezigheid van natuurlijke radionucliden en hun 
activiteitsconcentratie in voedsel hangt af van de oorspronkelijke activiteit 
in de bodem en/of het water in de leefomgeving van plant en dier, van de 
opname ervan door plant of dier en van de mogelijke accumulatie van 
radionucliden in plant of dier. Doordat veel factoren die opname 
beïnvloeden, leidt dat tot een grote variatie in waarden. Het afleiden van 
de activiteitsconcentratie in voedsel vanuit activiteitsmetingen in bodem 
en water is om die reden complex. Eenvoudiger is het om de 
activiteitsconcentraties dus per voedselproduct en per radionuclide 
rechtstreeks te meten.  
 

Figuur 33 Transport van natuurlijke radionucliden naar voedsel (Cinelli et al. 
2019). 
 
In de literatuur gaat bij radioactiviteit in voedsel de meeste aandacht uit 
naar kunstmatige nucliden. De reden hiervoor is dat hoeveelheden 
kunstmatige activiteit in ons voedsel worden bewaakt, wat betekent dat 
er limieten zijn gesteld en dat er periodiek metingen moeten worden 
uitgevoerd. Voor de aanwezigheid van natuurlijke radioactiviteit in 
voedsel is dit niet het geval. Daardoor is de openbare informatie 
hierover schaars. Om die reden is extra informatie opgevraagd bij 
Nederlandse en Belgische onderzoeksinstituten waar radionucliden 
worden gemeten in voedsel. Ook die richten zich voornamelijk op 
kunstmatige nucliden, maar sporadisch hebben zij bepalingen gedaan 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 117 van 163 

van natuurlijke radionucliden in voedselproducten. In Nederland verricht 
het Wageningen Food Safety Research29 (WFSR) in opdracht van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) metingen aan 
voedselproducten uit winkels en distributiecentra. In België houdt het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toezicht op de 
activiteitsconcentratie van radionucliden in voedselproducten. Voor dat 
doel verstrekt een drietal Belgische laboratoria periodiek een uitgebreide 
lijst van activiteitsconcentraties van voedselproducten aan het FANC.  
 
Voor het bepalen van een dosis ten gevolge van de ingenomen natuurlijke 
radionucliden via voedsel is gekeken naar de gemiddelde voedselinname 
van de Nederlandse bevolking. Vervolgens zijn de activiteitsconcentraties 
in ons voedsel geschat op basis van literatuurgegevens en de door WFSR 
en FANC aangeleverde dataset.  
Uit deze gegevens is een jaarlijkse inname van natuurlijke nucliden 
bepaald. Met behulp van internationaal vastgestelde 
dosisconversiewaarden is ten slotte de gemiddelde effectieve volgdosis 
berekend voor leden van de bevolking.  
 
Er is echter één belangrijke uitzondering: voor kalium-40 geldt namelijk 
dat de hoeveelheid inname niet direct is gerelateerd aan de 
stralingsbelasting van het menselijk lichaam. Kalium is een belangrijk 
bestanddeel in ons lichaam: het is betrokken bij allerlei regulerende 
processen, zoals vertering, hartfunctie en de hoeveelheid water in de 
cellen. Het meeste kalium in de natuur is stabiel, maar een vast 
percentage (circa 0,012%) bestaat uit K-40. Het lichaam houdt de 
hoeveelheid kalium constant, en daarmee dus ook de hoeveelheid K-40. 
Voor dit doel is via het voedingspatroon voldoende kalium beschikbaar, 
en overtollig kalium wordt door het lichaam afgevoerd. 
 

7.2 Voedselconsumptie in Nederland 
In opdracht van het ministerie van VWS worden sinds 1987 periodiek 
gegevens verzameld over de voedselconsumptie van de Nederlandse 
bevolking, de zogenaamde Voedselconsumptiepeiling (VCP). De meest 
recente VCP beslaat de periode 2012-2016 en is gedaan onder mensen 
van 1 tot 79 jaar (RIVM-VCP 2017). In Tabel 14 staat een samenvatting 
van de gegevens uit die survey voor volwassenen. In de lichtgrijze rijen 
staan de hoofdcategorieën. Onder een aantal hoofdcategorieën staan 
enkele subcategorieën weergegeven.  
 

7.3 Natuurlijke radionucliden in voedselproducten 
7.3.1 Kwalitatief overzicht van natuurlijke nucliden in voedsel 

Welke radionucliden we kunnen aantreffen in voedselproducten is 
kwalitatief goed bekend. Tabel 15, overgenomen uit de Europese atlas 
voor natuurlijke straling (Cinelli et al. 2019), geeft hiervan een overzicht.  
 
  

 
29 Voorheen: Het Rijks- en Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (Rikilt). 
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Tabel 14 Gemiddelde voedselconsumptie in Nederland voor personen van 18 jaar 
en ouder (RIVM-VCP 2017). 
Voedselcategorie (subcategorie) >18 jaar (g/dag) 
Aardappelen en andere knolgewassen 75,7 
    Aardappelen 75,1 
Groente 144,6 
    Wortelgewassen 13,5 
    Kolen 21,0 
    Paddenstoelen 3,4 
Peulvruchten 5,1 
Fruit, noten en zaden, olijven 132,4 
    Fruit 116,2 
Melkproducten en vervangers 347,4 
    Melk, melkdranken 187,3 
    Yoghurt 59,2 
Granen en graanproducten 200,3 
    Pasta, rijst, ander graan 50,9 
    Brood 127,8 
Vlees, vleesproducten en -vervangers 104,0 
   Rundvlees 13,7 
   Varkensvlees 14,3 
   Kip 17,2 
Vis, schaaldieren en amfibieën 18,7 
    Vis 13,7 
    Schaaldieren, weekdieren 1,6 
Eieren en eierproducten 13,7 
Vetten en oliën 23,6 
Suiker en banketbakkerij 28,9 
Taart en koekjes 42,0 
Niet-alcoholische dranken 1.887,0 
    Koffie 492,2 
    Thee 271,1 
    Water 660,7 
Alcoholische dranken 171,1 
Sauzen en kruiden 38,6 
Soep en bouillon 49,2 
Hartige snacks 20,8 
Diversen 5,8 

 
De activiteitsconcentratie van natuurlijke radionucliden in deze 
voedselproducten is lastiger te bepalen. Data uit andere landen hebben 
doorgaans betrekking op de lokale situatie en zijn daarom niet 
representatief. Tevens betreft het vaak lage meetwaarden rond de 
detectielimiet of worden specifieke situaties gemeten, waar door 
menselijk handelen hogere activiteitsconcentraties in de omgeving zijn 
aangetroffen. Daarbij zijn de onderzoeken uitgevoerd in verschillende 
jaren en jaargetijden, waardoor vergelijkingen niet mogelijk zijn. De in de 
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literatuur gevonden waarden zijn om die reden niet altijd representatief 
voor Nederland en ook niet altijd per voedselproduct te bepalen. Om 
desalniettemin tot een indicatie van de dosis te komen ten gevolge van de 
inname van voedsel, zijn voedselproducten geclusterd tot voedselgroepen 
en zijn activiteitsconcentraties gekozen als gemiddelde waarden van 
meerdere onderzoeken die zo representatief mogelijk zijn voor de 
Nederlandse situatie. Het gaat daarbij soms om natuurlijke radionucliden 
in een natuurlijke omgeving en soms om natuurlijke radionucliden in een 
omgeving die door mens verhoogde concentraties bevat.  
 
Tabel 15 Natuurlijke radionucliden per voedselcategorie (Cinelli et al. 2019). 
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Graan en 
graanproducten  x x x x x x x 

Vis  x x x x  x x 

Fruit en 
fruitproducten x x x x x x x x 

Vlees en 
organen  x x x x  x x 

Melk en zuivel-
producten x x x x x  x x 

Groente en 
salades  x x x x x x x 

Drinkwater   x x x   x 
 
Activiteitsconcentraties voor voedsel worden doorgaans uitgedrukt in 
Bq/kg. De in dit rapport genoemde waarden betreffen de activiteit per 
kg versgewicht, tenzij specifiek anders aangegeven. Voor water en melk 
is de gangbare eenheid Bq/L omgezet in Bq/kg, door te delen door een 
conversiecoëfficiënt van 1 kg/L.  
 

7.3.2 Activiteitsconcentraties van terrestrische radionucliden in voedsel 
Zoals eerder toegelicht geldt voor K-40 dat de hoeveelheid inname niet 
direct is gerelateerd aan de stralingsbelasting van het menselijk 
lichaam. Inname van kalium is eenvoudig, aangezien vrijwel alle groente 
en fruit, maar ook vette vis zoals zalm, een belangrijke voedselbron van 
kalium zijn. Een flinke avocado bevat ongeveer 0,1 mg K-40 en een 
activiteitsconcentratie van 100 Bq/kg is geen vreemde waarde voor een 
voedselproduct. De jaarlijkse effectieve dosis door K-40 in het lichaam 
bedraagt voor volwassenen ongeveer 0,165 mSv (UN 2000, Cinelli et al. 
2019).  
 
De natuurlijke radionucliden uit de uranium- en thoriumreeks zijn in zeer 
verschillende activiteitsconcentraties aanwezig. De reden hiervoor is dat 
het gedrag van radionucliden door het ecosysteem varieert door 
verschillen in chemische eigenschappen. Ra-226, Po-210 en Pb-210 
verplaatsen zich eenvoudig door bodem en plantsystemen, maar doordat 
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U-238 en Th-232 vrijwel onoplosbaar zijn, worden die radionucliden 
nauwelijks door planten opgenomen (Alexakhin et al. 1990). Dat de 
uraniumopname in planten en dieren over het algemeen laag is, is onder 
andere aangetoond door (Dos Santos Amaral et al. 2005). In 
Pernambuco-Brazilië, een gebied met hoge concentraties natuurlijk 
uranium in de bodem variërend van 15 tot 300 Bq/kg U-238, zijn in ter 
plaatse verbouwd voedsel activiteitsconcentraties van U-238 aangetroffen 
van gemiddeld slechts 0,0046 Bq/kg (versgewicht). In Tabel 16 staan 
data die in 2015 zijn gemeten door het WFSR. Ook daar zijn de 
activiteitsconcentraties van zowel thorium als uranium isotopen in de 
voedselproducten minder dan 0,01 Bq/kg, dat als verwaarloosbaar laag 
mag worden beschouwd. 
 
Tabel 16 In Nederland gemeten activiteitsconcentraties (Bq/kg) van uranium- en 
thoriumisotopen in enkele voedselproducten (data: WFSR). 

 
Het zijn vooral de nucliden Po-210, Pb-210 en Ra-226 die worden 
opgenomen in planten, water, diervoeder en uiteindelijk in de mens 
(Alexakhin et al. 1990, UN 2000, Karpin et al. 2005) en die daarmee uit 
oogpunt van de stralingsdosis van belang zijn. De gemiddelde 
activiteitsconcentraties van Ra-226, Pb-210 en Po-210 liggen, op enkele 
uitzonderingen na, typisch tussen de 0,1 en 1 Bq/kg. Die waarden zijn 
hoger dan de concentraties van uranium- of thorium-isotopen, maar 
aanzienlijk lager dan gemiddelde activiteitsconcentraties van K-40. 
 

7.3.2.1 Radium-226 
Onderzoek in enkele Europese landen naar Ra-226 in voedselproducten 
laten een gemiddelde waarde zien van 0,63 Bq/kg voor alle 
voedselproducten samen. De gemiddelde, minimale en maximale 
waarden per voedselgroep van enkele Europese onderzoeken staan 
weergegeven in Tabel 17. De spreiding is in alle voedselgroepen hoog, 
en niet alleen tussen de verschillende onderzoeken aangetoond maar 
ook binnen één onderzoek. Bijvoorbeeld: in fruit was de gemiddelde 
waarde van alle Europese onderzoeken gecombineerd 0,84 Bq/kg 
Ra-226. Het onderzoek in Duitsland naar het gehalte van Ra-226 in fruit 
varieerde tussen 0,005 en 5,38 Bq/kg, met een gemiddelde waarde van 
1,2 Bq/kg Ra-226 (BfS 2003). De hogere gemiddelde waarde in 
Duitsland vergeleken met het Europese gemiddelde, is afkomstig uit een 
gebied rijk aan natuurlijke radionucliden. De activiteitsconcentratie in de 
bodem van het Duitse onderzoeksgebied ligt boven het Europese 
gemiddelde. In Sudan is onderzoek gedaan naar Ra-226-concentraties 
in groente op een voormalige stortplaats van fosfaaterts. Op deze door 
mensen verrijkte bodem werden relatief hoge concentraties Ra-226 in 
tomaten gevonden van gemiddeld 5 Bq/kg Ra-226, in aubergines van 
gemiddeld 8 Bq/kg Ra-226 en in mais een concentratie van ongeveer 
1 Bq/kg Ra-226 (Sam 1993). 

Bq/kg Th-232 Th-230 U-238 U-235 U-234 

Wortel 0,002 <0,003 0,004 <0,001 0,007 

Vlees - - <0,002 <0,005 <0,005 

Melk 0,001 0,001 <0,003 <0,005 0,002 

Prei 0,002 0,004 <0,003 0,001 <0,003 
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De onderzoeken in zowel Duitsland als op de voormalige stortplaats van 
fosfaaterts in Sudan laten zien dat een hoge bodemactiviteit zorgt voor 
een hoge activiteitsconcentratie van Ra-226 in planten. Behalve de 
opname is de verdeling in de plant zelf ook van belang, deze blijkt niet 
homogeen. Voor plantaardige voedselproducten is in fruit gemiddeld 
meer radium aangetroffen dan in de wortel of in bladproducten. In het 
dierlijk lichaam is de verspreiding van radium ook niet homogeen. 
Radium zal zich op eenzelfde manier als calcium gedragen en is daarom 
vooral terug te vinden in tanden en botten en niet in spieren (Cinelli et 
al. 2019). Ondanks het gegeven dat de meeste activiteit niet in de 
spieren terechtkomt, blijken de gemiddelde activiteitconcentraties in 
vlees en vis in dezelfde orde van grootte te liggen als concentraties in 
plantaardige producten (Pietrzak-Flis 2001). 
 
Het WFSR heeft geen informatie over Ra-isotopen in voedselproducten. 
Het FANC heeft meetwaarden van Ra-226 en Ra-228 in 
landbouwproducten, vlees, vis, mosselen en garnalen. Radiumgehaltes 
zaten in alle gevallen onder de detectiegrens van 2-5 Bq/kg. Vanwege 
de hoge detectiegrens in de database bij FANC voor Ra-226 in 
voedselproducten is de dosisberekening in dit rapport gebaseerd op de 
gemiddelde waarden per voedselgroep die zijn bepaald op basis van de 
waarden gevonden in Europese literatuur. 
 
Tabel 17 Gemiddelde, minimale en maximale Ra-226-activiteitsconcentraties 
(Bq/kg) per voedselgroep waarvoor onderzoeken uit meerdere Europese landen 
zijn vergeleken. 

 
Drinkwater is onderzocht op Ra-226 in onder andere Duitsland en 
België. De Duitse gemiddelde Ra-226-waarde in drinkwater is 
0,004 Bq/L (Hoffmann et al. 1993). In België zijn over het algemeen 

Ra-226 (Bq/kg) Gem Min Max Literatuur 
Graan 0,96 0,06 4,27 (Pietrzak-Flis 2001, BfS 

2003, Desideri 2014, 
Renaud et al. 2015) 

Groente 0,53 0,04 2,60 (Pietrzak-Flis 2001, BfS 
2003, Desideri 2014, 
Renaud et al. 2015) 

Fruit 0,84 0,02 1,30 (Pietrzak-Flis 2001, BfS 
2003, Desideri 2014) 

Vlees 0,80 0,01 3,00 (Pietrzak-Flis 1997a, 
Pietrzak-Flis 2001, BfS 
2003, Hernández et al. 

2004) 
Vis 0,44 0,04 1,50 (Pietrzak-Flis 2001, BfS 

2003, Desideri 2014, 
Renaud P. 2015, 

Melk 0,32 0,00 1,85 (Smith-Briggs en Bradley 
1984, Pietrzak-Flis 1997a, 

Pietrzak-Flis 2001, BfS 
2003, Desideri 2014, Meli 

2014, Renaud et al. 2015) 
Drinkwater 0,00 0,00 0,00 (Hoffmann et al. 1993) 
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lage Ra-226-concentraties aangetroffen in de buurt van de detectielimiet 
0,01 Bq/L. In drinkwater met een oorsprong in Wallonië, waar de bodem 
van nature rijker is aan Ra-226, zijn uitschieters boven de 0,1 Bq/L 
aangetroffen. Nederlands drinkwater wordt onderzocht op een 
totaalwaarde van alfastraling uitzendende nucliden. Het betreft naast 
Ra-226 ook onder andere uranium-238 en Th-232. De totale alfa 
meetwaarden bleef onder de detectielimiet van 0,1 Bq/L (data RIVM). 
Vanwege de relatief hoge detectielimiet in Nederland is voor de 
dosisberekening een activiteitsconcentratie gekozen van 0,004 Bq/L 
Ra-226 voor Nederlands drinkwater. Deze waarde ligt in lijn met zowel 
de Duitse waarde als waarden uit het westelijk deel van België.  
 

7.3.2.2 Lood-210 
Zoals gezegd verspreidt Pb-210 zich eenvoudig door het anorganisch 
milieu en in planten en dieren. Pb-210 kan behalve via opname uit de 
bodem ook door depositie uit de lucht in de voedselketen terechtkomen. 
Gemiddeld over alle voedselproducten is in Europees onderzoek een 
activiteitconcentratie van Pb-210 gevonden van ongeveer 0,40 Bq/kg. 
Vergeleken met de overige voedselgroepen ligt de gemiddelde 
concentratie in fruit iets hoger (1,1 Bq/kg).  
 
Tabel 18 Gemiddelde, minimale en maximale Pb-210-activiteitsconcentraties 
(Bq/kg) per voedselgroep, waarvoor onderzoeken uit meerdere Europese landen 
zijn vergeleken. 

 
Pb-210 dat via voedsel door het dier wordt opgenomen, zal grotendeels 
via de nieren worden uitgescheiden. Het deel dat zich via het bloed door 
het lichaam verspreidt zal vooral accumuleren in het compacte bot 
(Cinelli et al. 2019). Net als bij radium blijken, ondanks het gegeven dat 

Pb-210 (Bq/kg) Gem Min Max Literatuur 

Graan 0,36 0,05 0,90 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, Turtiainen et al. 
2011, O'Connor 2014) 

Groente 0,17 0,02 0,33 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 2014, 
Renaud et al. 2015) 

Fruit 1,11 0,04 4,30 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 2014, 
Renaud et al. 2015) 

Vlees 0,62 0,08 2,40 
(Smith-Briggs en Bradley 1984, 

Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 
2001, BfS 2003, O'Connor 2014) 

Vis 0,31 0,04 0,80 
(Smith-Briggs en Bradley 1984, 

Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 
2001, BfS 2003, O'Connor 2014) 

Melk 0,15 0,02 0,51 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 2014, 
Renaud et al. 2015) 

Drinkwater 0,00 0,00 0,00 (Persson en Holm 2011) 
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de meeste activiteit niet in de spieren terechtkomt, de gemiddelde 
activiteitconcentraties in vlees en vis in dezelfde orde van grootte te 
liggen als concentraties in plantaardige producten. In Tabel 18 staan de 
gemiddelde waarden per voedselgroep afkomstig van verschillende 
Europese onderzoeken. 
 
In melk is er gemiddeld in Europa een Pb-210-concentratie gemeten van 
0,15 Bq/kg. In dit gemiddelde zijn twee uitzonderlijke gemeten waarden 
uit België niet meegenomen. De twee meetwaarden van melk uit 2016 
toonden activiteitconcentraties aan van 54,1 en 43,6 Bq/kg Pb-210 (data 
FANC). Deze waarden liggen erg ver af van gemiddelden uit andere 
Europese onderzoeken en zijn door ons derhalve niet meegenomen. 
Behalve de twee genoemde meetwaarden in melk beschikt zowel het 
WFSR als het FANC niet over activiteitconcentraties van Pb-210 in 
algemene voedselproducten. Om die reden is er voor verdere 
dosisberekeningen gekozen voor de gemiddelde Europese waarden zoals 
weergegeven in Tabel 18. 
 
In drinkwater is volgens Persson en Holm Pb-210 aanwezig in 
activiteitsconcentraties van ongeveer 3 mBq/L (Persson en Holm 2011). 
 

7.3.2.3 Polonium-210 
De verspreiding, accumulatie en uitscheiding van lood en polonium in 
organismen zijn niet hetzelfde. Toch bleken voor plantaardige 
voedselproducten de activiteitsconcentraties van Po-210 vergelijkbaar 
met de concentraties van Pb-210 (Persson en Holm 2011). Voor dieren 
geldt dit niet. De opname en verspreiding van polonium door dierlijk 
weefsel verloopt namelijk anders dan bij lood. Po-210-concentraties in 
enkele dierklassen bleken vele malen hoger dan die van Pb-210. Kahn 
en Wesley toonden in krabben een Po-210-concentratie aan die zelfs 
een factor 100 hoger lag dan de Pb-concentratie, waarbij beide nucliden 
vooral in de organen werden aangetroffen en niet in het vlees (Khan en 
Wesley 2011). Vergelijking tussen de voedselgroepen laat zien dat het 
gehalte Po-210 in vis gemiddeld hoger is dan in groente, granen of fruit 
(zie Tabel 19). Uit de verschillende Europese onderzoeken komt naar 
voren dat de gemiddelde concentratie van 2 Bq/kg Po-210 in vis ook 
hoger is dan gemiddelde concentratiewaarden van Ra-226 en Pb-210 
(beide minder dan 0,5 Bq/kg). Niet alleen ligt de gemiddelde 
activiteitsconcentratie Po-210 hoog ten opzichte van Ra-226 en Pb-210, 
ook is de maximale waarde van Po-210 hoog. De gemiddelde waarde 
van een onderzoek naar het Po-210-gehalte in vis uit Portugal was 
3,9 Bq/kg, maar in individueel onderzochte vissen zijn zelfs waarden 
aangetroffen van 120 Bq/kg (Carvalho 1995). Ondanks deze opvallende 
activiteitswaarden bleef de hoogste activiteitsconcentratie in vis 
afkomstig van K-40 (Cinelli et al. 2019). 
 
De hoogste Po-210-waarden zijn aangetroffen in schaal- en schelpdieren. 
In de jaren negentig is in Nederland onderzoek gedaan naar Po-210-
gehaltes in mosselen uit de Oosterschelde (Pennders et al. 1997). De 
dieren zijn in verschillende aquaria gehouden waaraan lozingen van lokale 
kunstmest en fosfor-industrieën zijn toegevoegd. De activiteitconcentratie 
in mosselen van de controlegroep tijdens de winterperiode (6 °C) was al 
240 Bq/kg. In mosselen die hadden geleefd in water waaraan afval water 
uit de procesindustrie was toegevoegd, liep de waarde op tot 2330 Bq/kg. 
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Mosselen staan erom bekend dat ze de radionucliden accumuleren en dat 
kwam in dit onderzoek ook duidelijk naar voren. De fabrieken 
verantwoordelijk voor deze lozing zijn inmiddels gesloten, maar lozing 
vindt nog steeds plaats vanuit andere zogenoemde procesindustrieën. 
Recente informatie omtrent de aanwezigheid van Po-210 in Nederlandse 
mosselen uit de Oosterschelde en de Waddenzee ontbreekt echter. Bij 
mosselen afkomstig uit de Baltische zee en Noordzee bij Denemarken zijn 
ook relatief hoge waarden gevonden met een activiteitsgemiddelde van 
149 Bq/kg drooggewicht in de zachte delen (Dahlgaard 1996). Dit komt 
bij een conversiefactor van 0,7 (drooggewicht/versgewicht) overeen met 
een versgewicht van 106 Bq/kg (Palmerini en Bianchi 1994). De 
onzekerheid in de activiteitsconcentratie van Po-210 is groot, omdat de 
activiteitsconcentraties in mosselen lokaal behoorlijk kunnen variëren. In 
de mediterrane mosselen varieerden activiteitsconcentratie voor Po-210 
tussen de 16,8 en 102 Bq/kg (Jia et al. 2020). Ook is variatie tussen 
seizoenen aangetoond, die is terug te voeren op de verandering in grootte 
van de dieren tussen winter- en zomerperiode (Pennders et al. 1997).  
 
Tabel 19 Gemiddelde, minimale en maximale Po-210-activiteitsconcentraties 
(Bq/kg) per voedselgroep, waarvoor onderzoeken uit meerdere Europese landen 
zijn vergeleken. 

 
Schelpdieren, waaronder mosselen, maken slechts een klein deel uit van 
ons dieet. Desondanks is de hoge activiteitsconcentratie van Po-210 in 
deze dieren een reden om schaal- en schelpdieren als een aparte 

Po-210 (Bq/kg) Gem  Min Max Literatuur 

Graan 0,21 0,06 0,41 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, Desideri 2014, 
O'Connor 2014) 

Groente 0,11 0,04 0,35 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 
2014) 

Fruit 0,05 0,01 0,11 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 
2014, Renaud et al. 2015) 

Vlees 0,53 0,01 2,00 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 
2014) 

Vis 2,09 0,01 3,90 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 
2014) 

Schaal- en 
weekdieren 45 35 106 (Jia et al 2020, Dahlgaard 

1996, Alam 2011) 

Melk 0,11 0,01 0,59 

(Smith-Briggs en Bradley 1984, 
Carvalho 1995, Pietrzak-Flis 

2001, BfS 2003, O'Connor 
2014, Renaud et al. 2015) 

Drinkwater 0,00 0,00 0,00 (Persson en Holm 2011) 
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voedselgroep te zien. Voor garnalen zijn Po-210-activiteitswaarden 
gevonden van ongeveer 50 Bq/kg drooggewicht (Alam en Mohamed 
2011). Voor de voedselgroep van schelpdieren en schaaldieren samen is 
vanwege de grote variatie voorzichtig gekozen voor de Po-210-
concentratiewaarde van 45 Bq/kg versgewicht.  
 
In melk is er gemiddeld in Europa een Po-210-concentratie gemeten van 
0,1 Bq/kg. Onderzoeken zijn uitgevoerd in verschillende Europese 
landen. In dit gemiddelde zijn waarden uit Ierland niet meegenomen. 
Het Ierse onderzoek naar Po-210-gehaltes in melk rapporteert een 
bijzondere waarde die 150 keer hoger ligt dan de gemiddelde waarde 
van de overige Europese onderzoeken (O'Connor 2014). Om die reden is 
besloten deze Ierse activiteitconcentratie niet mee te nemen in de 
verdere berekeningen.  
 
Zowel het WFSR als het FANC beschikt niet over informatie van Po-210-
activiteitconcentraties in voedselproducten. 
 
Volgens Persson en Holm is Po-210 in drinkwater – overeenkomstig met 
Pb-210 – aanwezig in activiteitconcentraties van ongeveer 3 mBq/L 
(Persson en Holm 2011). 
 
Tabel 20 Gemiddelde consumptie (>18 jaar) in Nederland en geschatte 
activiteitconcentraties van relevante terrestrische radionucliden (in Bq/kg 
versgewicht) per voedselcategorie. 
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Graan en 
graanproducten 200,3 0,36 0,21 0,96 - - - 

Vis 13,7 0,31 2,09 0,44 - - - 
Schaaldieren, 
weekdieren 1,6  45  - - - 

Fruit en 
fruitproducten 116,2 1,11 0,05 0,84 - - - 

Vlees en organen 104,0 0,62 0,53 0,80 - - - 
Melk en 
zuivelproducten 347,4 0,15 0,11 0,32 - - - 

Groente en 
salades 144,6 0,17 0,21 0,5 - - - 

Drinkwater 1887,0 - - - - - - 
‘-’: Geschatte waarde is minder dan 0,01 Bq/kg.  
 
De gemiddelde, minimale en maximale concentraties van verschillende 
internationale onderzoeken naar Pb-210 en Po-210 in voedsel zijn 
weergegeven in Tabel 18, respectievelijk Tabel 19. De variatie in 
activiteitconcentraties is binnen een voedselgroep soms groot. Dit komt 
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mede door de verschillende bodemsoorten, of watergebieden waarop of 
waarin de onderzoeken zijn uitgevoerd. Ons voedsel komt uit 
verschillende landen en om die reden is er in dit rapport voor gekozen 
meetwaarden uit alle onderzoeken mee te nemen voor de bepaling van 
de gemiddelde concentratiewaarden. Alleen bij melk en drinkwater zijn 
hoge concentratiewaarden vanuit bijzondere gebieden niet 
meegenomen, omdat zowel melk als drinkwater uit ons eigen land komt. 
Waarbij, bij gebrek aan informatie uit eigen land, gekozen is voor 
Europese gemiddelden zonder uitschieters.  
 
In Tabel 20 staat per voedselgroep een overzicht van zowel de 
gemiddelde consumptie als de activiteitconcentraties van Ra-226, 
Pb-210 en Po-210. De dosisberekeningen in dit rapport zijn gebaseerd 
op de gemiddelde concentratiewaarden per voedselgroep volgens deze 
tabel, die waarden uit Tabel 17, Tabel 18 en Tabel 19 samenvat.  
 

7.3.3 Activiteitsconcentraties van kosmogene radionucliden in voedsel 
H-3, Be-7 en C-14 zijn radionucliden die worden gevormd onder invloed 
van kosmische straling. Vergeleken met de natuurlijke nucliden van 
terrestrische oorsprong vertegenwoordigen deze (en alle andere) 
kosmogene radionucliden een laag stralingsrisico. 
Activiteitsconcentraties van kosmogene nucliden moeten een factor 100 
tot 1000 hoger zijn dan de terrestrische nucliden voordat ze een 
significante bijdrage gaan leveren aan de ingestiedosis. Omdat de 
activiteitsconcentraties van kosmogene radionucliden variëren van 
enkele tot tientallen Bq/kg, zijn ze voor de ingestiedosis, vergeleken 
met terrestrische radionucliden, dus van minder belang. 
 

7.3.3.1 Tritium 
Tritium (H-3) oxideert in de atmosfeer tot tritiumdamp (HTO) en 
verspreidt zich vervolgens in ons oppervlaktewater. HTO wordt 
eenvoudig opgenomen en zit daarom in alle voedselproducten die water 
bevatten. Wanneer we alleen de hoeveelheid tritium beschouwen die 
van nature in de atmosfeer wordt gevormd, is de betekenis daarvan 
gering. De hoeveelheden tritium die worden aangetroffen in zoet en zout 
water hebben vooral een kunstmatige oorsprong. Het belangrijkste 
aandeel is afkomstig van antropogene nucleaire activiteiten. Het FANC 
heeft meetwaarden van niet-organisch gebonden tritiumconcentraties 
(HTO) van vis en mosselen uit de Noordzee; HTO-gehaltes in vis 
varieerden tussen 8 en 28,3 Bq/kg en in mosselen werden vergelijkbare 
waarden gevonden, tussen de 10,1 en 21,7 Bq/kg (data 2017 FANC). 
Aangezien HTO niet zal accumuleren in voedsel, reflecteren de HTO-
concentraties in organismen de tritiumconcentraties van de omgeving 
(Keum et al. 2006). 
 
Ook op het land levende planten en dieren bestaan voor het grootste 
deel uit water en bevatten dus HTO. In Canada bepaalden Paunescu et 
al. (Paunescu et al. 1999) een concentratie van 7 Bq/kg in granen en 
minder dan 5 Bq/L HTO in verschillende soorten groente en fruit. Naast 
HTO kan tritium ook gebonden worden aan organisch materiaal (OBT). 
Hoewel er nog veel onbekend is over accumulatie van OBT en daarmee 
over de HTO/OBT-verhoudingen (Melintescu en Galeriu 2017) 
(Melintescu & Galeriu, 2017), wordt ervan uitgegaan dat bij planten 
ongeveer 10% van het tritium organisch is gebonden (ISRN). Voor de 
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opname van tritium in voedselproducten moet volgens Melintescu en 
Galeriu niet alleen worden gekeken naar tritiumwater (HTO), maar ook 
naar organisch gebonden tritium (OBT). Bij de gevonden HTO-waarden 
zou dus 10% kunnen worden opgeteld. 
 
De activiteitsconcentratie aanwezig in de voedselproducten blijkt niet 
het enige dat van belang is. Bij het bewerken van voedsel (koken en 
braden) zal 10 tot 80% van het HTO uit het voedselproduct verdwijnen 
(IAEA 2010, IRSN 2010). Dit betekent dat de uiteindelijke tritiuminname 
bij de mens door het eten van bewerkte voedselproducten veel minder 
is. Er wordt in dit rapport een concentratie geschat van ongeveer 
2 Bq/kg voor gekookte plantaardige voedselproducten en bewerkt vlees, 
en ongeveer 4 Bq/kg voor gebakken vis en gekookte mosselen. Fruit 
bestaat voor 90% uit water en wordt vaak niet bewerkt voordat het 
wordt gegeten. Om die reden is voor fruit een activiteitsconcentratie 
aangenomen van 5 Bq/kg tritium, op basis van de Canadese data.  
 
Tritium in ons drinkwater wordt door Nederlandse drinkwaterbedrijven 
gemonitord. Drinkwater in Nederland dat wordt bereid uit grondwater 
blijkt nagenoeg geen tritium te bevatten (data RIVM). Wanneer 
oppervlaktewater wordt gebruikt voor drinkwater, zijn de tritiumwaarden 
iets hoger. De gemiddeld gemeten activiteitsconcentratie voor tritium in 
gezuiverd drinkwater (reinwater) voor distributie (gemeten in 2015 t/m 
2017) bedroeg circa 7 Bq/L. De maximaal gemeten waarde in dit water 
was circa 13 Bq/L (data RIVM). In Tabel 21 is een overzicht gegeven van 
de geschatte tritiumgehaltes in voedselproducten na bewerking 
(koken/braden), met uitzondering van fruit en drinkwater. Bij fruit is de 
activiteitsconcentratie van het product genomen zonder bewerking, 
omdat bewerking veelal niet van toepassing is. Bij drinkwater heeft wel of 
niet koken geen effect op het tritiumgehalte in het water. 
 

7.3.3.2 Beryllium-7 
In Europa schommelt de luchtactiviteitsconcentratie van Beryllium-7 
tussen 1 en 30 mBq/m3. Door regenval komt Be-7 in de bodem terecht, 
maar Be-7 kan ook rechtstreeks neerslaan op voedselproducten. Het 
aardalkalimetaal beryllium is chemisch gezien zeer giftig, maar de 
dosisconversiecoëfficiënt van Be-7 voor ingestie is erg laag in vergelijking 
met andere nucliden. De stralingsrisico’s van Be-7 zijn daarom gering. In 
België zijn activiteitsconcentraties van Be-7 in groente gemeten tussen 
0,5 en 5 Bq/kg en in fruit (zowel in tropisch fruit als in fruit uit eigen 
regio) van gemiddeld 13 Bq/kg (data FANC). Het Nederlandse 
meetinstituut WFSR heeft geen onderzoek verricht naar Be-7 in 
voedselproducten. Verdere informatie over activiteitsconcentraties van 
Be-7 in voedselproducten is niet gevonden en is bij gebrek hieraan 
geschat op 3 Bq/kg. Omdat beryllium slecht oplosbaar is, is aangenomen 
dat de activiteitsconcentratie van dit nuclide in drinkwater minder dan 
0,01 Bq/kg is. In Tabel 21 is een overzicht van de geschatte 
activiteitsconcentraties weergegeven. 
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Figuur 34 Spreiding van C-14-gehaltes (Bq/kg versgewicht) in verschillende 
voedselcategorieën (IRSN 2019). 
 
Tabel 21 Gemiddelde consumptie (>18 jaar) in Nederland en geschatte 
activiteitconcentraties van relevante kosmogene radionucliden (in Bq/kg 
versgewicht) per voedselcategorie. 
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Graan en 
graanproducten 

200,3 2 3 95 

Vis 13,7 4 3 52 

Schaaldieren, 
weekdieren 

1,6 4 3 52 

Fruit en 
fruitproducten 

116,2 5 13 15 

Vlees en organen 104,0 2 3 70 

Melk en 
zuivelproducten 

347,4 2 3 20 

Groente en salades 144,6 2 3 35 

Drinkwater 1887,0 7 - - 

‘-’: Geschatte waarde is minder dan 0,01 Bq/kg.  
 

7.3.3.3 Koolstof-14  
Koolstof is een essentiële component van alle levende organismen. Het 
zit in alle planten en dieren, en dus ook in de voedselketen. Door 
natuurlijke productie in de atmosfeer komt de radioactieve isotoop C-14 
ook in onze omgeving. C-14 komt ook door lozing vanuit de nucleaire 
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sector in de omgeving, zowel in de vorm van CO2 als in andere vluchtige 
koolstofverbindingen. Volgens O’Connor bevat met name voedsel dat 
rijk is aan vetzuren veel koolstof, en bevat een Ierse maaltijd gemiddeld 
31 Bq/kg C-14 (O'Connor 2014, Cinelli et al. 2019).  
 
Volgens het Franse instituut voor stralingsbescherming en nucleaire 
veiligheid ISRN zijn activiteitsconcentraties van C-14 in granen het 
hoogst. Het ISRN geeft C-14-gehaltes in verschillende 
voedselcategorieën (zie Figuur 34). De concentraties in 
voedselproducten variëren van 10 Bq/kg in groente en fruit tot 95 Bq/kg 
in graan (IRSN 2019). In dit rapport zijn voor de dosisschatting als 
gevolg van ingestie van C-14 de maximale ISRN-waarden gehanteerd en 
weergegeven in Tabel 21. 
 

7.4 Schatting van de stralingsdosis door ingestie 
De effectieve volgdosis die een persoon oploopt door natuurlijke 
radioactiviteit in het voedsel wordt bepaald door de dosis ten gevolge 
van de vaste gereguleerde hoeveelheid K-40 in het lichaam, plus de 
dosis ten gevolge van de andere natuurlijke nucliden in ons lichaam. De 
dosis van de natuurlijke radionucliden, met uitzondering van K-40, is 
afhankelijk van de hoeveelheid radioactiviteit in etenswaren, van de 
hoeveelheid die men daarvan eet, en van de van toepassing zijnde 
specifieke dosisconversiecoëfficiënten (DCC’s). Dit verband wordt 
weergegeven in de volgende formule: 
 

𝐸𝐸(50) 𝐵𝐵 = �𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐵𝐵

∗ 𝑚𝑚𝐵𝐵 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵                 (8) 

 
Hierin is E(50)i de effectieve volgdosis door ingestie van radionuclide i, 
Ai de activiteitsconcentratie in Bq/kg van dat radionuclide, mi de 
geschatte jaarlijkse intake in kg, en DCCi de dosisconversiecoëfficiënt 
voor ingestie van radionuclide i, in Sv/Bq (ICRP 1996). 
 
In Tabel 22 staat een overzicht van de natuurlijke radionucliden die in 
voedsel voorkomen. In de tweede kolom van deze tabel zijn de 
dosisconversiecoëfficiënten weergegeven voor ingestie voor volwassenen.  
 
In  
Tabel 23 staan de voor Nederland berekende dosiswaarden (voor 
volwassenen) ten gevolge van natuurlijke radioactiviteit in voedsel en 
drinkwater, per voedselgroep en per radionuclide. Nucliden waarvan de 
activiteitsconcentraties in alle voedselproducten verwaarloosbaar laag 
zijn (minder dan 0,01 Bq/kg), zoals de uranium- en thoriumisotopen, 
zijn niet opgenomen in de tabel. Merk op dat de bijdrage aan de totale 
ingestiedosis door drinkwater tamelijk gering is. Aangezien voor het 
constante kaliumgehalte in ons lichaam een vaste dosiswaarde is 
bepaald, is de bijdrage van K-40 niet opgenomen in de tabel. 
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Tabel 22 Dosisconversiecoëfficiënten voor ingestie van verschillende natuurlijke 
radionucliden (ICRP 2017). 

Radionuclide DCC ingestie voor 
volwassene (Sv/Bq) 

H-3 1,9 E-11 
Be-7 2,8 E-11 
C-14 1,6 E-10 
K-40 n.v.t. 

Pb-210 6,9 E-07 
Po-210 1,2 E-06 
Ra-226 2,8 E-07 
Ra-228 6,9 E-07 
Th-232 2,3 E-07 
U-234 4,9 E-08 
U-235 4,7 E-08 
U-238 4,5 E-08 

De in de tabel genoemde DCC-waarden uit ICRP 2017 zijn bedoeld voor werkers. De DCC-
waarden gebaseerd op nieuwe inzichten bedoeld voor leden van de bevolking zijn nog niet 
beschikbaar tijdens het uitkomen van dit rapport. Echter uit voorgaande DCC-waarden is 
gebleken dat deze voor werkers en volwassen leden van de bevolking overeen of 
nagenoeg overeen komen. 
 
Tabel 23 Overzicht, totaal en per voedselcategorie, van de gemiddelde 
voedselconsumptie en de dosiswaarden (µSv per jaar) voor volwassen leden van 
de bevolking ten gevolge van de inname van de in voedsel aanwezige natuurlijke 
radionucliden (exclusief K-40).  
Voedselcategorie  E(50) (µSv/j) 

Pb
-2

10
 

Po
-2

10
 

R
a-

22
6 

H
-3

 

B
e-

7 

C
-1

4 

To
ta

al
 

Granen en 
graanproducten 

18,2 18,4 19,7 0,00 0,01 1,1 57,4 

Vis 1,1 12,5 0,6 0,00 0,00 0,0 14,3 

Schaal- en 
weekdieren 

0,0 31,5 0,0 0,00 0,00 0,0 31,5 

Fruit en 
fruitproducten 

32,5 2,5 10,0 0,00 0,02 0,1 45,1 

Vlees(producten) en 
organen 

16,2 24,1 8,5 0,00 0,00 0,4 49,3 

Melk en 
zuivelproducten 

13,1 16,7 11,4 0,00 0,01 0,4 41,6 

Groente1)  6,2 7,0 7,8 0,00 0,00 0,3 21,3 

Drinkwater 1,4 2,5 0,1 0,09 0,00 0,0 4,1 

Totaal 89 115 58 0,1 0,0 2,4 265 
1) Inclusief peulvruchten en aardappelen. 
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Opgeteld, maar exclusief K-40, bedraagt de gemiddelde ingestiedosis 
door inname van natuurlijke radionucliden in voedsel en drinkwater 
afgerond 0,27 mSv per jaar. Inclusief K-40 bedraagt de jaardosis door 
ingestie van natuurlijke radioactiviteit 0,43 mSv/j. Deze waarden gelden 
voor volwassen leden van de bevolking. De grootste bijdragen zijn van 
K-40 en Po-210, gevolgd door Pb-210. De bijdrage van kosmogene 
radionucliden is gering. 
 
In Figuur 35 is de bijdrage aan de dosis weergegeven van de 
verschillende natuurlijke radionucliden in ons voedsel.  
 

7.5 Discussie 
Hoeveelheden natuurlijke radioactiviteit in ons voedsel zijn over het 
algemeen laag, maar kunnen behoorlijk variëren. Vooral de 
activiteitsconcentraties van Po-210, Pb-210 en Ra-226 hebben vanwege 
de hoge radiotoxiciteit een grote invloed op de uiteindelijk ontvangen 
dosis. Een eventuele toename van Po-210 en Pb-210 in ons milieu, 
bijvoorbeeld door lozingen van de procesindustrie, kan een impact 
hebben op de ontvangen ingestiedosis door mensen die schelp- en 
schaaldieren uit die regio eten.  
 

 
Figuur 35 De verdeling van de ingestiedosis (µSv per jaar) over de radionucliden 
die van nature in ons voedsel en drinkwater zitten. 
 
De voedselconsumptie in Nederland is goed en regelmatig in kaart 
gebracht, maar er is in Nederland nooit een zogenoemde Total Diet 
Studie uitgevoerd, waarbij het volledige voedselpakket is onderzocht op 
de aanwezigheid van natuurlijke radionucliden. De kennis over 
natuurlijke radioactiviteit in ons voedsel, en de dosis die daarvan het 
gevolg is, is daardoor gebrekkig. Omdat een groot deel van de in 
Nederland geconsumeerde producten vanuit de wijde wereld wordt 
geïmporteerd, levert een Total Diet Studie meer betrouwbare informatie 
op van de stralingsdosis door voedselinname, dan een inschatting op 
basis van literatuurgegevens. Aanbevolen wordt om zo’n studie in het 
kader van het EURATOM milieumonitoringsprogramma periodiek uit te 
voeren. Daarbij zal vooral aandacht moeten worden geschonken aan 
Po-210 in ons voedsel, vanwege de hoge radiotoxiciteit én de 
antropogene bijdrage aan de activiteitsconcentraties. 
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UNSCEAR berekende een ingestiedosis voor de gemiddelde mens op 
basis van uitsluitend radionucliden uit de uranium- en thoriumreeks en 
kwam uit op 0,12 mSv (UN 2000). Dit is beduidend lager dan de 
gevonden waarde van 0,27 mSv in dit rapport. De verklaring voor het 
verschil is dat er (1) verschillende voedselkeuzes zijn (Nederlands 
versus mondiaal), (2) verschillende gemiddelde activiteitswaarden 
gekozen zijn (in dit rapport zo representatief mogelijk voor Nederland en 
vooral gebaseerd op Europese onderzoeken terwijl in het UNSCEAR-
rapport de waarden zijn gebaseerd op onderzoeken uit de hele wereld) 
en (3) verschillende DCC’s zijn gebruikt (in dit rapport de meest recente 
uit ICRP 2017 en in het UNSCEAR rapport uit 2000 de destijds geldende 
DCC’s van ICRP). 
 
Sinds enkele jaren stimuleert het IAEA om internationale 
concentratiewaarden voor natuurlijke radionucliden in voedsel te 
harmoniseren (IAEA 2017). Het IAEA wil hiervoor een leidraad 
ontwikkelen voor metingen en wil het acceptabele waarden achterhalen 
van natuurlijke radioactiviteit in voedsel. Het doel is om 
voedselveiligheid te verbeteren en kennisontwikkeling te stimuleren.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In de hoofdstukken 3 t/m 7 hebben we voor verschillende niet- en 
beperkt reguleerbare natuurlijke bronnen van ioniserende straling 
gedetailleerde beschrijvingen gegeven van de processen en 
blootstellingspaden die leiden tot een effectieve dosis voor leden van de 
bevolking. In de volgende sectie worden de resultaten daarvan 
samengevat. Bij de afleiding van de dosisgetallen zijn diverse aannames 
gemaakt. In sectie 8.2 zetten we de belangrijkste discussiepunten op 
een rij en geven we aan hoe de dosisschatting in de toekomst verder 
verbeterd kan worden. 
 

8.1 Samenvatting jaardosis Nederlandse bevolking door natuurlijke 
stralingsbronnen 
In Tabel 24 is per broncategorie de informatie bij elkaar gezet over de 
effectieve dosis die leden van de bevolking in ons land oplopen door 
blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen. De onderste rij geeft 
informatie over alle bronnen samen. De Standard-Error-of-the-Mean 
(SEM) is een maat voor de nauwkeurigheid van de in dit rapport 
afgeleide gemiddelde waarde. Die nauwkeurigheid is relatief hoog bij 
broncategorieën waarvan de dosis is afgeleid van recente metingen in 
representatieve samples (bijvoorbeeld radon en thoron in het 
binnenmilieu). De nauwkeurigheid van de gemiddelde waarde is lager bij 
broncategorieën waar de gemiddelde waarde is geschat op basis van 
meerdere (onzekere) informatiebronnen. Eventuele onzekerheden in de 
toegepaste dosisconversiefactoren zijn niet in de SEM verdisconteerd. In 
plaats daarvan zijn voor de blootstelling aan radon en thoron twee 
dosisschattingen gepresenteerd: één op basis van UNSCEAR DCC’s en 
één op basis van DCC’s van de ICRP.  
 
Naast de gemiddelde effectieve dosis is het van belang om (per 
broncategorie en voor het totaal) een idee te hebben van het typische 
bereik van de dosiswaarden. De in Tabel 24 genoemde waarden zijn zo 
gekozen dat 90% van de populatie een dosis ontvangt binnen dit bereik. 
In de gevallen waar de dosis is afgeleid van een representatieve 
dataset, vormen de 5- en de 95-percentielwaarden van de meetreeks 
hiervoor de basis. Bij kosmische straling door passagiersvluchten zijn we 
uitgegaan van het gegeven dat 92% van de populatie nul tot drie 
retourvluchten per jaar maakt. Het dosisbereik voor 90% van de 
populatie begint dus bij nul (42% van de populatie vliegt niet) en wordt 
aan de bovenkant begrensd door de gemiddelde dosis die mensen 
oplopen die drie retourvluchten per jaar maken. In alle andere gevallen 
is het typische dosisbereik geschat. Zo is bijvoorbeeld bij terrestrische 
straling wel gekeken naar het bereik van meetwaarden in het vrije veld, 
maar is tevens aangenomen dat personen niet altijd in hun eigen 
omgeving verblijven. Door die aanname is het typische bereik van de 
dosiswaarden ongeveer gehalveerd.  
 
De in Tabel 24 genoemde extreme waarden zijn jaargemiddelde 
dosiswaarden die gelden voor situaties waarvan we weten dat die in 
Nederland voorkomen, maar het gaat wel om situaties die in de 
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dagelijkse praktijk zeldzaam zijn. De kolom ernaast geeft kort aan in 
welke omstandigheden we dit soort extreme waarden kunnen 
aantreffen. Bij thoron in het binnenmilieu en bij passagiersvluchten 
vinden we extreme dosiswaarden die 10 tot 20 keer hoger zijn dan de 
bovenwaarde van het typische bereik. Bij terrestrische straling, radon 
(binnen- en buitenmilieu) en ingestie gaat het om ruwweg een factor 2 
tot 4. In de andere gevallen zijn de extreme waarden slechts een fractie 
hoger dan de bovenwaarde van het typische bereik. 
 
Tabel 24 Effectieve dosis per jaar voor verschillende categorieën van natuurlijke 
stralingsbronnen. Betekenis kolommen van links naar rechts: Broncategorie, 
gemiddelde waarde (AVG), Standard-Error-of-the-Mean (SEM) van de gemiddelde 
waarde, typisch bereik van jaargemiddelde dosiswaarden (90% van de populatie 
valt hierbinnen), realistisch-extreme waarde (EXT) en toelichting op welke situatie 
die extreme waarde van toepassing is. De radon- en thoronberekeningen zijn 
gebaseerd op verschillende DCC’s, afkomstig van UNSCEAR [UN] respectievelijk 
de ICRP [IC]. Zie voor toelichting sectie 6.6. 

Effectieve dosis 
per broncategorie 
(mSv/j) 

AVG SEM 
(2σ) 

Typisch 
bereik 

van     -      tot 

EXT Opmerking bij EXT 

Kosmische straling 
passagiersvluchten 0,04 0,01 0,00 - 0,08 1,6 Persoon die zeer frequent 

passagiers-vluchten maakt 

Kosmische straling 
op leefniveau 1) 0,22 0,03 0,15 - 0,25 0,3 

Permanent verblijf in 
houten woning of 
woonboot 

Terrestrische  
straling 1) 0,04 0,01 0,02 - 0,06 0,2 

Permanent verblijf in 
houten woning in klei- of 
lössomgeving 

Gammastraling 
bouwmaterialen 0,34 0,04 0,15 - 0,40 0,5 

Bewoner huis met veel 
nat. radioactiviteit in 
bouwmaterialen 

Radon in het 
buitenmilieu 

[UN] 
[IC]  

0,02 
0,03 

0,01 
0,01 

0,01 
0,02 

- 
- 

0,03 
0,06 

0,1 
0,2 

Bewoner gebied met veel 
radon en hoge verblijftijd 
buiten 

Radon in het 
binnenmilieu 

[UN] 
[IC] 

0,44 
0,83 

0,02 
0,03 

0,12 
0,22 

- 
- 

1,08 
2,00 

4,3 
9,2 

Bewoner huis met 1,5 keer 
zoveel radon als het 
referentieniveau 

Thoron in 
binnenmilieu 

[UN] 
[IC] 

0,20 
0,54 

0,01 
0,01 

0,07 
0,45 

- 
- 

0,43 
1,16 

4,2 
11 

Bewoner huis dat volledig 
is gestukt met fosforgips 

Natuurlijke 
activiteit 
in het lichaam 

0,43 0,03 0,30 - 0,60 1,0 

Persoon met een 
voedingspatroon dat 
extreem veel  
Pb-210/Po-210 bevat 

Totale jaardosis 
vanwege 
natuurlijke 
stralingsbronnen 

1,7 0,1 0,9 - 3,5 6 Op basis van UNSCEAR 
DCC’s radon/thoron 

2,5 0,2 1,2 - 4,9 13 Op basis van ICRP DCC’s 
radon/thoron 

1) Betreft de gesommeerde blootstelling in binnen- en buitenmilieu.  
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Toepassing van de radon- en thoron-DCC’s van UNSCEAR leidt tot een 
gemiddelde effectieve dosis per lid van de bevolking door blootstelling 
aan alle natuurlijke bronnen samen van ruim 1,7 mSv per jaar. Als we 
de DCC’s van de ICRP toepassen, komen we uit op een 50% hogere 
waarde van ongeveer 2,5 mSv per jaar.  
 

Figuur 36 Relatieve verdeling van de gemiddelde effectieve dosis per jaar (mSv/j) 
voor leden van de bevolking door natuurlijke straling, verdeeld over de 
verschillende stralingsbronnen. Het overzicht links is gebaseerd op toepassing van 
de radon- en thoron-DCC’s van UNSCEAR. Rechts staat de verdeling op basis van 
DCC’s van de ICRP. Het oppervlak van beide cirkels is evenredig met de effectieve 
dosis door alle bronnen samen (1,7 respectievelijk 2,5 mSv/j). 
 
Vanwege allerlei (anti)correlaties tussen de verschillende 
broncategorieën, zijn de afleiding voor het typische bereik en de 
extreme waarde van de totale effectieve dosis door natuurlijke bronnen 
ingewikkelder. Een positieve correlatie bestaat onder meer tussen radon 
in het binnenmilieu en radon in het buitenmilieu. Dat heeft te maken 
met de exhalatie van radon uit de bodem. Een anti-correlatie bestaat er 
tussen gammastraling door bouwmaterialen enerzijds en terrestrische 
en kosmische straling op leefniveau anderzijds: zware bouwconstructies 
van bijvoorbeeld baksteen of beton veroorzaken meer gammastraling 
door bouwmaterialen maar bieden tegelijkertijd meer afscherming tegen 
straling van buiten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de correlatie tussen 
radon en thoron in het binnenmilieu vrijwel nihil is. Het typische bereik 
en de extreme waarde van het totaal worden vooral bepaald door de 
ongecorreleerde blootstelling aan radon en thoron in het binnenmilieu. 
Bij de schatting van deze waarden is daarom met name gekeken naar 
de gecombineerde dataset van radon- en EETC-meetwaarden van 

0,04

0,22
0,04

0,34

0,020,44

0,20

0,16

0,27

   
     

Kosmische straling passagiersvluchten
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2500 woningen (zie Figuur 31 voor het histogram). Geschat wordt dat 
90% van de populatie door alle natuurlijke bronnen samen een jaardosis 
ontvangt van tussen ongeveer de helft en twee keer de gemiddelde 
jaardosis. In extreme gevallen kan iemand een effectieve dosis 
ontvangen die drie tot vijf keer hoger is dan de gemiddelde effectieve 
dosis. Extreme situaties worden voornamelijk bepaald door blootstelling 
aan hoge concentraties van radon- óf thorondochters. 
 
Het gebruik van UNSCEAR of ICRP DCC’s voor radon en thoron leidt tot 
grote verschillen, zowel ten aanzien van de totale jaardosis door 
natuurlijke stralingsbronnen als voor de relatieve verdeling van de dosis 
over die bronnen. Dat wordt duidelijk geïllustreerd in Figuur 36. Dit 
gegeven stelt hoge eisen aan de onderbouwing van een nog te maken 
keuze ten aanzien van toepassing van radon- en thoron-DCC’s. 
 

8.2 Discussie en aanbevelingen 
In de afgelopen decennia is veel kennis opgedaan over natuurlijke 
stralingsbronnen, processen, blootstellingspaden en menselijk gedrag. 
Die kennis levert de onderbouwing voor de hierboven gepresenteerde 
schatting van de actuele effectieve dosis die leden van de Nederlandse 
bevolking jaarlijks ontvangen door blootstelling aan niet- en beperkt 
reguleerbare bronnen van natuurlijke straling. Daarbij willen we nog wel 
een aantal aandachtspunten benoemen. Voor een deel gaat het daarbij 
om onderwerpen die speciale aandacht vragen omdat de kennis 
daarover beperkt of achterhaald is. Voor een ander deel gaat het om 
zaken die belangrijk zijn in het licht van mogelijke ontwikkelingen in de 
stralingsbelasting door natuurlijke bronnen. In de onderstaande secties 
presenteren we, geclusterd per thema, een lijst van bevindingen. Waar 
van toepassing is tevens een aanbeveling geformuleerd. Omdat we 
binnenshuis het meest worden blootgesteld, en omdat de blootstelling 
daar – in elk geval ten dele – is te reguleren, gaat daar de meeste 
aandacht naar uit.  
 

8.2.1 Kosmische straling op leefniveau 
Apparatuur voor de bepaling van externe straling in binnen- en 
buitenmilieu is in vrijwel alle gevallen gekalibreerd door middel van 
gammastraling. Vaak wordt daar straling van Cs-137 (662 keV) voor 
gebruikt. Uitgebreide meetcampagnes hebben aangetoond dat de meeste 
detectoren redelijk tot goed presteren als het gaat om bepalingen van de 
intensiteit van terrestrische straling en gammastraling van 
bouwmaterialen. Dat geldt in het bijzonder voor Reuter-Stokes 
ionisatiekamers: deze apparaten kunnen voor dit doel als referentie-
instrument worden beschouwd. Dezelfde meetcampagnes hebben echter 
aangetoond dat de bepaling van de kosmische component met 
milieumonitoren voor externe straling in alle gevallen een aanzienlijke 
systematische meetfout bevat. Vrijwel altijd is er sprake van een 
overrespons, maar de mate waarin varieert sterk tussen de verschillende 
typen detectoren. Ook de Reuter-Stokes ontkomt niet aan dit oordeel. Het 
verdient aanbeveling om hier via onderzoek nader naar te kijken. Daarbij 
dient expliciet aandacht te worden geschonken aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen berekende (e.g. CARI-7) en gemeten waarden van 
de kosmische stralingscomponent en naar de voor kosmische straling toe 
te passen conversiecoëfficiënten tussen de verschillende 
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stralingsgrootheden, zoals geabsorbeerde dosis in lucht, kerma in lucht, 
H*(10) en effectieve dosis. Dat is niet alleen belangrijk voor het juiste 
inzicht in kosmische stralingsniveaus, voor de temporele variaties daarin 
en de dosis die daarvan het gevolg is, maar het is ook belangrijk omdat 
goed inzicht in de kosmische stralingscomponent noodzakelijk is om 
binnenshuis de bijdragen van bouwmaterialen aan externe straling juist te 
kunnen bepalen.  
 
Voor meetcampagnes binnenshuis worden vaak TLD’s toegepast. Over 
hoe die precies reageren op kosmische straling is weinig bekend. Om die 
reden wordt aanbevolen om bij toekomstige meetcampagnes met TLD’s 
gelijktijdig, met hetzelfde type TLD’s als gebruikt in de survey, metingen 
uit te voeren op een locatie waar de invloed van terrestrische straling en 
gammastraling van bouwmaterialen verwaarloosbaar is (bijvoorbeeld 
boven het midden van een groot meer). Op basis van die data kan de 
kosmische component vervolgens meer betrouwbaar van het 
meetsignaal van de andere TLD’s worden afgetrokken. 
 

8.2.2 Terrestrische straling 
Onze kennis van de ruimtelijke variatie van terrestrische straling in het 
buitenmilieu is voor het grootste deel gebaseerd op de SAWORA-
metingen van het exposietempo, uitgevoerd begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw. Voor de bepaling van het terrestrische stralingsniveau op de 
meetlocaties is destijds gecorrigeerd voor kosmische straling. Daarbij zijn 
veranderingen in luchtdruk wel meegenomen, maar fluctuaties in de 
bronterm niet. Tijdens de meetperiode (zomer 1982) waren die fluctuaties 
als gevolg van zonneactiviteit echter tamelijk groot: maandgemiddelde 
waarden van het omgevingsdosisequivalenttempo, berekend met CARI-7, 
varieerden toen tussen 32,9 nSv/h in mei en 28,12 nSv/h in september. 
Deze fluctuatie in de bijdrage van de kosmische component aan het 
meetsignaal draagt extra bij aan de onzekerheid in de data van de 
terrestrische stralingsniveaus die eertijds zijn gerapporteerd.  
 
In dezelfde tijd is aan de hand van metingen aan een beperkt aantal 
bodemmonsters een relatie aangetoond tussen de concentratie van 
natuurlijke radionucliden, de bodemsoort en het terrestrische 
stralingsniveau. Door een correlatie te leggen tussen bodemgegevens en 
stralingsmetingen is medio jaren negentig een gedetailleerde terrestrische 
stralingskaart afgeleid voor ‘ongestoord gebied’. Het omgevingsdosis-
equivalenttempo in bewoond gebied, en dat is waar de meeste mensen 
wonen en verblijven, is tot op heden maar gebrekkig onderzocht. In de 
afgelopen vier decennia is het aandeel bebouwd gebied in Nederland sterk 
toegenomen, en dan vooral in de Randstad: zo is in Zuid-Holland 
inmiddels al een kwart van het provinciale oppervlak bebouwd. Voor een 
beter (lokaal) inzicht behoeft de stralingskaart van Nederland, mede op 
basis van metingen in de gebouwde omgeving, een actualisatieslag. 
 

8.2.3 Externe straling in de woning 
De experimentele vaststelling van de dosis door gammastraling uit 
bouwmaterialen berust op metingen, binnen en buiten, van het 
dosistempo, en op schattingen van de absorptie van kosmische en 
terrestrische straling door de bouwschil. Gegevens over de afscherming 
van Nederlandse gebouwen zijn beperkt en stammen uit de SAWORA-
periode (jaren tachtig vorige eeuw). Mede vanwege grote veranderingen 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 138 van 163 

in de manier van bouwen verdient het aanbeveling om voor het huidige 
bestand van woningen en openbare gebouwen in Nederland opnieuw vast 
te stellen wat typische afschermingswaarden zijn voor straling afkomstig 
uit het buitenmilieu. Deze aanbeveling sluit aan op de aanbevelingen 
genoemd in de sectie over kosmische straling op leefniveau.  
 

8.2.4 Radon en thoron in de woning 
De huidige inzichten (aantallen, type en locatie) over woningen met een 
mogelijke radonconcentratie boven het Nederlandse referentieniveau 
(100 Bq/m3) zijn afgeleid van data van een 80-tal woningen die onderdeel 
vormden van een representatieve steekproef van 2500 Nederlandse 
woningen uit de bouwperiode 1930-2012. Het verdient aanbeveling om, 
bij voorkeur in het kader van het Nationaal actieprogramma radon, een 
grotere steekproef uit te voeren in gebieden waar de gemiddelde 
radonconcentratie significant hoger is dan gemiddeld in Nederland (te 
weten een groot deel van Limburg en het rivierengebied).  
 
Onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat het in de genoemde gebieden 
vooral eengezinswoningen met natuurlijke ventilatie zijn die een grotere 
kans hebben op een radonconcentratie boven het referentieniveau. Veel 
woningen met een bouwjaar voor 1930 voldoen aan deze voorwaarde. 
Deze woningen zijn in de laatste radonsurvey echter niet meegenomen. 
We bevelen daarom aan om woningen met bouwjaar vroeger dan 1930 
bij een toekomstige radon- en thoronsurvey wel mee te nemen in de 
steekproef. 
 
De stralingsdosis door inhalatie van radon- en thorondochters vormt een 
groot deel van de totale dosis door natuurlijke straling. Bij de 
omrekening van luchtconcentratie naar dosis wordt gebruikgemaakt van 
dosisconversiecoëfficiënten (DCC’s). Het verdient aanbeveling om de 
internationale wetenschappelijke discussie over de DCC’s voor radon en 
thoron nauwlettend te volgen en daar op korte termijn conclusies aan te 
verbinden. Concreet betekent dat: gemotiveerd kiezen voor de DCC’s 
van hetzij UNSCEAR, hetzij de ICRP, en helder beargumenteren waarom 
we niet meegaan met een aanbeveling van de andere partij. 
 

8.2.5 Bouwmaterialen 
Ontwikkelingen met betrekking tot circulaire economie (CE) kunnen 
consequenties hebben voor de radioactieve eigenschappen van 
bouwmaterialen. Door veranderingen in bouwwijze en materiaalgebruik 
kunnen ook maatregelen uit oogpunt van klimaat adaptatie (KA) van 
invloed zijn op de hoeveelheid straling in de woning. In hoeverre dat het 
geval zal zijn, en of het netto stralingsresultaat van deze ontwikkelingen 
positief of negatief uitvalt, is momenteel nog niet te zeggen. Aanbevolen 
wordt: 

• om een nadere studie uit te voeren naar de potentiële gevolgen 
van CE en KA op de stralingsbelasting in het binnenmilieu; 

• de feitelijke ontwikkelingen op dat gebied goed te volgen, ook 
door middel van monitoring van de stralingseigenschappen van 
bouwmaterialen en het stralingsniveau in het binnenmilieu; 

• om een vergelijkingsinstrument te ontwikkelen waarmee de 
positieve effecten van CE en KA beleidsmatig kunnen worden 
afgewogen tegen de nadelen van een hogere stralingsbelasting. 
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Hierbij geldt bijzondere aandacht voor concentraties van Ra-228 in 
stucgips en andere poreuze wandafwerkmaterialen. In het verleden zijn 
grote concentratieverschillen gevonden tussen vergelijkbare partijen 
gips uit verschillende jaren, of tussen partijen uit hetzelfde jaar, maar 
dan verworven op de Nederlandse respectievelijk de Duitse markt. 
Toepassing van wandafwerkmaterialen met een hoge thoronexhalatie in 
woningen (en andere gebouwen) kan bij bewoners een hoge 
stralingsdosis veroorzaken vanwege inhalatie van thorondochters. Deze 
problematiek is al in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderkend, 
maar zelfs de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van 
natuurlijke straling uit bouwmaterialen biedt onvoldoende bescherming 
om hoge EETC-waarden in het binnenmilieu te voorkomen. Door de 
afwezigheid van specifieke thoronregelgeving en het gebrek aan 
openbare gegevens over de concentratie van Ra-228 in op de markt 
verkrijgbaar stucgips en andere poreuze wandafwerkmaterialen, kan 
onvoldoende worden gegarandeerd dat er geen nieuwe situaties 
ontstaan waarbij bewoners van woningen, alleen al door inhalatie van 
thorondochters, jaar na jaar een effectieve dosis oplopen in de orde van 
4 mSv/j of meer. Dat is dan op basis van de UNSCEAR DCC voor thoron. 
Wanneer we voor de conversie van EETC naar effectieve dosis de DCC 
van de ICRP toepassen, dan gaat het zelfs om een dosis groter dan 
10 mSv/j. Bijkomend probleem is dat bestaande woningen met een 
hoge EETC op basis van algemene kenmerken niet of nauwelijks zijn te 
identificeren, waardoor toepassing van beschermende maatregelen geen 
reële optie is. Het verdient daarom aanbeveling om beleidsmatig in te 
zetten op het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. 
 

8.2.6 Verblijftijd binnen- en buitenshuis 
In dit rapport is voor de berekening van de stralingsdosis aangenomen 
dat leden van de bevolking gemiddeld 90% van de tijd binnenshuis 
doorbrengen (in de woning, op school, op kantoor of in een ander 
gebouw). Deze aanname is gebaseerd op relatief oud onderzoek, 
uitgevoerd in andere westerse landen. Aanbevolen wordt om de 
literatuur op dit gebied aandachtig te volgen, met speciale aandacht 
voor de situatie in Nederland.  
 

8.2.7 Natuurlijke radioactiviteit in milieucompartimenten en voedsel 
Al meer dan 60 jaar voert het RIVM samen met andere Nederlandse 
kennisinstituten het zogenoemde EURATOM milieu monitoring 
programma uit. Deze systematische monitoring van radioactiviteit in 
milieucompartimenten en in voedsel vloeit voort uit het in 1957 
afgesloten EURATOM-verdrag. De meetresultaten worden jaarlijks aan 
de Europese Commissie gerapporteerd. Het verdient aanbeveling om 
binnen het EURATOM milieu monitoring programma meer aandacht te 
schenken aan de aanwezigheid van natuurlijke radionucliden in de 
milieucompartimenten en in voedsel. Tevens dient bij de jaarlijkse 
evaluatie van de EURATOM-monitoring data meer aandacht te worden 
geschonken aan de relatie van die meetgegevens met de stralingsdosis 
voor leden van de bevolking. 
 
De voedselconsumptie in Nederland is goed en regelmatig in kaart 
gebracht, maar er is in Nederland nooit een zogenoemde Total Diet 
Studie uitgevoerd, waarbij het volledige voedselpakket is onderzocht op 
de aanwezigheid van natuurlijke radionucliden. De kennis over 
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natuurlijke radioactiviteit in ons voedsel, en de dosis die daarvan het 
gevolg is, is dus gebrekkig. Omdat een groot deel van de in Nederland 
geconsumeerde producten vanuit de wijde wereld wordt geïmporteerd, 
levert een Total Diet Studie meer betrouwbare informatie op van de 
stralingsdosis door voedselinname, dan een inschatting op basis van 
literatuurgegevens. Aanbevolen wordt om zo’n studie in het kader van 
het EURATOM=milieumonitoringsprogramma periodiek uit te voeren. 
Daarbij zal vooral aandacht moeten worden geschonken aan Po-210 in 
ons voedsel.  
 

8.2.8 Stralingsdosis voor kinderen en kritieke groepen 
Kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Het verkrijgen 
van inzicht in de stralingsdosis van andere leeftijdsgroepen dan 
volwassen is daarom wenselijk. Op basis van de huidige informatie is 
het echter niet mogelijk om op betrouwbare wijze afzonderlijke 
schattingen te maken van de stralingsdosis voor kinderen. Ook voor 
kritieke groepen in de samenleving is dit maar beperkt mogelijk. Een 
nadere detaillering van de stralingsdosis naar leeftijdscategorie en 
kritieke groepen vergt een aanzienlijke aanvullende 
onderzoeksinspanning. 
 

8.2.9 Vergelijking situatie in Nederland met die in andere westerse landen 
Voor de beoordeling van waar Nederland op het gebied van blootstelling 
aan ioniserende straling internationaal staat, ligt het voor de hand om 
de Nederlandse gegevens te vergelijken met vergelijkbare gegevens uit 
het buitenland. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld, onder andere omdat 
actuele informatie daarover beperkt voorhanden is en de meet- en 
berekeningsmethodiek van land tot land verschilt of zelfs onbekend is. 
Bij blootstelling aan radon binnenshuis speelt bijvoorbeeld dat veel 
landen, waaronder onze directe buurlanden, gebruik hebben gemaakt 
van radondetectoren die ook gevoelig zijn voor thoron. Dat leidt in die 
landen tot een overschatting van de radonconcentratie, waarvoor niet is 
gecorrigeerd. Daar staat tegenover dat voor de meeste landen geen 
betrouwbare schatting voorhanden is van de blootstelling van de 
bevolking aan thoron. Bij de vergelijking van Nederlandse gegevens met 
die uit het buitenland dient men dus voorzichtig te zijn met het trekken 
van conclusies. 
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Bijlage 1. Historisch overzicht van studies over natuurlijke 
straling in Nederland 

Het huidige kennisniveau rond natuurlijke straling in Nederland is 
gedurende vele tientallen jaren opgebouwd. Hieronder volgt een 
opsomming van de meest relevante onderzoeksprogramma’s en 
meetcampagnes die hieraan een bijdrage hebben geleverd. 
 

i. EURATOM milieumonitoringsprogramma 
Op 25 maart 1957 is door een aantal Europese landen, waaronder 
Nederland, het verdrag getekend tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom). In Artikel 35 en 36 
van dat zogeheten EURATOM-verdrag is vastgelegd dat de lidstaten 
‘voortdurende controle uitoefenen op de radioactiviteit van de lucht, het 
water en de bodem, en dat zij regelmatig verslag doen aan de 
commissie over de mate van radioactiviteit die van invloed kan zijn op 
de bevolking’ (EURATOM 1957). Hoe dat adequaat gedaan kan worden, 
is in 2000 nader vastgelegd in een aanbeveling van de Europese 
Commissie. In die aanbeveling wordt, naast radioactiviteit in de 
compartimenten lucht, water en bodem, ook aandacht geschonken aan 
radioactiviteit in voedsel (EURATOM 2000).  
 
Vanwege de vele bovengrondse kernwapenproeven in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw en de opkomst van de nucleaire industrie in 
die tijd, lag het accent in dit milieumonitoringprogramma aanvankelijk 
sterk op de detectie van radionucliden van kunstmatige oorsprong (e.g. 
Sr-90 en Cs-137). Maar er werd ook aandacht geschonken aan 
radionucliden van natuurlijke oorsprong die een bijdrage leveren aan de 
stralingsdosis van leden van de bevolking. Het gaat dan onder meer om 
Ra-226, Pb-210, Po-210, H-3 en Be-7.  
 
In Nederland zijn meerdere instituten betrokken bij de uitvoering van het 
EURATOM-milieumonitoringsprogramma. Het RIVM brengt op jaarbasis 
een Engelstalige publicatie uit over de gezamenlijke meetresultaten en 
rapporteert deze aan de Europese Commissie (Tanzi 2019). 
 

ii. SAWORA en RENA 
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er in het stralingsbeleid 
meer accent te liggen op blootstelling in het woon- en leefmilieu als 
gevolg van de aanwezigheid van natuurlijke radionucliden. Daarbij werd 
tevens onderkend dat de stralingsdosis van de Nederlandse bevolking 
‘door trendmatige wijzigingen in de omstandigheden’ zou kunnen 
toenemen30 (Hogeweg 1986). In 1982 is daarom op initiatief van de drie 
meest betrokken ministeries een onderzoek gestart naar de 
StralingsAspecten van WOonhygiëne en verwante RAdio-ecologische 
problemen, kortweg SAWORA genoemd. Dit programma richtte zich op 

 
30 Er werd toen al gesignaleerd dat vanwege ‘een toekomstige ruime toepassing van het fosfogips als 
samenstellend deel van bouwmaterialen en ook grootschalige toepassingen van kolen en dus productie van 
kolenreststoffen, een integraal onderzoek naar de radiologische aspecten op korte termijn gewenst is om aldus 
ervan verzekerd te zijn dat deze problematiek bij toepassing geen belemmeringen vormt’ (VROM 1986). Deze 
onderzoeksvraag is nog steeds opportuun. 
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zeven onderzoeksthema’s, met als eerstgenoemde de registratie van de 
natuurlijke achtergrondstraling in Nederland. Voor het in kaart brengen 
van de natuurlijke achtergrond werden twee nationale meetcampagnes 
uitgevoerd.  
 

Figuur 37 De terrestrische stralingskaart van Nederland, zoals bepaald binnen het 
onderzoeksprogramma SAWORA. De ‘hoge’ waarden (rood en blauw) komen 
volgens de auteurs voor op gebieden met hoofdzakelijk klei, terwijl de ‘lage’ 
waarden (zwart en groen) te vinden zijn op gebieden met voornamelijk zand (Van 
Dongen et al. 1984). 
 
De eerste meetcampagne had betrekking op de bepaling van het 
achtergrondstralingsniveau in het vrije veld. Op een vast raster zijn 
daarbij ruim 1000 bepalingen gedaan van het exposietempo. Na 
correctie voor de bijdrage van kosmische straling leidde de SAWORA-
dataset tot de eerste terrestrische stralingskaart van Nederland (zie 
Figuur 37). Uit gammaspectrometrisch onderzoek was vastgesteld dat 
de terrestrische straling in hoofdzaak wordt veroorzaakt door 
radionucliden, die van nature aanwezig zijn in de aardkorst, en dus niet 
door radionucliden van kunstmatige oorsprong (Van Dongen et al. 1984, 
Van Dongen en Stoute 1985). 
 
De tweede meetcampagne richtte zich op radon in woningen. In een 
representatief steekproefmonster van circa 1000 woningen is toen de 
radonconcentratie in woonkamers bepaald. Die studie is uitgevoerd met 
radonbekers, ontwikkeld door het Kernfysisch Versnellersinstituut (KVI) 
van de Rijksuniversiteit Groningen. In die studie is onder meer een 
verband vastgesteld tussen de hoogte van de radonconcentratie en het 
bouwjaar van de woning (Put et al. 1985).  
 
Andere onderzoeksthema’s van SAWORA betroffen onder meer een 
radiologische inventarisatie van bouwmaterialen, enkele radon 
gerelateerde studies (radonexhalatie uit bouwmaterialen en grond, 
invloed van woongedrag en ventilatie op de radonconcentratie, invloed 
van aerosolen op de stralingsbelasting van de longen), onderzoek naar 
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de invloed van bouwtechnische en materiaalparameters en hun 
eventuele wijzigingen op de radiologische belasting van bewoners, een 
studie naar een eventueel tumorrisico als gevolg van radioactieve 
stoffen bevattende bouwmaterialen en enkele radioecologische studies. 
Het geheel aan SAWORA-resultaten is in een evaluatierapport uitgebreid 
samengevat (Hogeweg 1986). 
 
SAWORA werd opgevolgd door het driejarige onderzoeksprogramma 
RENA, dat staat voor ‘REguleerbare vormen van Natuurlijke 
Achtergrondstraling’ (NOVEM 1992). Binnen RENA werd onderzocht hoe 
drie broncategorieën van natuurlijke achtergrondstraling beheersbaar 
kunnen worden gemaakt, te weten (1) bronnen met betrekking tot 
bouwen en wonen, (2) natuurlijke radioactiviteit in voedsel en (3) 
lozingen van natuurlijke radionucliden door de procesindustrie 
(Lembrechts 2002). 
 

iii. STRAVE 
In 1986 heeft het ministerie van VROM aan het RIVM een opdracht 
verstrekt om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan bronnen 
van ioniserende straling in kaart te brengen. Voor deze zogenoemde 
‘STRAlingshygiënische VErslaglegging’ (STRAVE) waren de volgende 
doelstellingen geformuleerd (Blaauboer et al. 1992): 

a) Het ontwikkelen van een raamwerk voor een periodieke 
rapportage over de stralingshygiënische situatie in Nederland. 

b) Het verschaffen van inzicht in de kwantitatieve bijdrage van de 
diverse stralingsbronnen aan de stralingsbelasting van de 
bevolking of kritieke groepen hieruit. Het project diende 
bovendien inzicht te geven in dosisverdelingen en moest ‘witte 
vlekken’ in de kennis over de blootstellingen aan bepaalde 
bronnen signaleren. 

c) Het geven van kwantitatief inzicht in het effect van beleidsmatige 
veranderingen, of andersoortige ontwikkelingen op gebied van de 
stralingsbelasting van de bevolking. 

 
STRAVE leverde voor het referentiejaar 1988 een volledig en goed 
onderbouwd overzicht op van de stralingsbelasting van burgers door het 
geheel aan stralingsbronnen. Daarbij werd geconstateerd dat de 
belangrijkste bijdrage werd veroorzaakt door radon uit bodem en 
bouwmaterialen (Blaauboer et al. 1992). Figuur 38 toont de STRAVE-
versie van de zogenoemde stralingstaart voor peiljaar 1988. 
 
In de jaren daarna is eenmalig een nieuwe samenhangende rapportage 
verschenen over de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan alle 
bronnen van ioniserende straling. Die studie had als peiljaar 2000. 
Vergeleken met STRAVE was die studie, en de rapportage van de 
resultaten daarvan, tamelijk summier (Eleveld 2003).  
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Figuur 38 De bijdrage van de verschillende stralingsbronnen aan de gemiddelde 
stralingsdosis van de Nederlandse bevolking. De gegevens zijn verzameld in de 
zogenoemde STRAVE-studie en hebben betrekking op peiljaar 1988 (Blaauboer et 
al. 1992).  
 

iv. Onderzoek naar variaties in de natuurlijke achtergrond 
Het kernongeval in Tsjernobyl (1986) had aangetoond dat Nederland 
onvoldoende was voorbereid op de aanpak van grootschalige 
kernongevallen. Ter verbetering zijn daarom in de jaren daarna bij het 
RIVM enkele faciliteiten ontwikkeld en in gebruik genomen, waaronder 
een volledig geautomatiseerd stralingsmeetnet. Het hoofddoel van dit 
Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) was om bij een kernongeval 
tijdig te waarschuwen, en om tijdens een ongeval de radiologische 
situatie snel in kaart te brengen. Tussen 1990 en 1996 bepaalde het 
LMR elke tien minuten het omgevingsdosisequivalenttempo (op 
58 meetlocaties) en de radioactiviteitconcentratie in lucht (op 
14 locaties) (Smetsers en van Lunenburg 1994). De grote aantallen 
gegevens die onder niet-ongevalsomstandigheden werden verzameld, 
leverden veel informatie op over natuurlijke straling in het buitenmilieu.  
 
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is daarom in 1992 
een studie gestart waarin de variaties in de natuurlijke achtergrond 
uitvoerig zijn onderzocht. Naast data van het LMR zijn bij dat onderzoek 
ook data betrokken van het SAWORA-programma. Deze studie heeft 
voor de Nederlandse situatie een gedetailleerd en nog altijd actueel 
beeld opgeleverd van natuurlijke straling in het buitenmilieu en van de 
variaties daarin naar tijd en plaats (Smetsers en Blaauboer 1994, 
Smetsers 1995, Smetsers en Blaauboer 1996, Blaauboer en Smetsers 
1997, Smetsers en Blaauboer 1997a, Smetsers en Blaauboer 1997b).  
 
In 1996 is het LMR opgevolgd door het Nationaal Meetnet Radioactiviteit 
(NMR), dat voor de bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo 
een grotere meetdichtheid heeft. De meetresultaten van het LMR 
respectievelijk het NMR zijn vanaf 1991 in geaggregeerde vorm 
opgenomen in de jaarlijkse rapportages van het EURATOM-
milieumonitoringprogramma (Tanzi 2019).  
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v. Radon en thoron in woningen en gebouwen 
Binnen het SAWORA-programma is de eerste landelijke survey uitgevoerd 
naar radon in Nederlandse woningen. Eén van de conclusies uit dat 
onderzoek was dat de jaargemiddelde radonconcentratie, gemiddeld over 
alle woningen uit een bepaalde bouwperiode, vanaf de jaren zeventig van 
de vorige eeuw een stijgende trend liet zien (Put et al. 1985). Om die 
reden is toen besloten om periodiek (ruwweg elke tien jaar) een 
aanvullende survey uit te voeren binnen de groep van woningen die sinds 
de voorgaande survey aan het woningenbestand is toegevoegd. In 1998 
zijn de resultaten gepresenteerd van de tweede radonsurvey, 
uitgevoerd31 in woningen uit de periode 1985 t/m 1993. De 
meetresultaten van de tweede survey bevestigden de oplopende trend 
van radon in woningen (Stoop et al. 1998). Ook bleek tijdens de analyse 
van de data uit de tweede radonsurvey dat de meetresultaten uit de 
eerste radonsurvey een systematische fout bevatten. Daar is toen voor 
gecorrigeerd, wat overigens geen invloed had op de gesignaleerde trend. 
 
In 2008 zijn de voorlopige, en in 2010 de definitieve resultaten 
gepresenteerd van de derde radonsurvey, die ook bekendstaat onder de 
naam VERA (VEntilatie- en RAdononderzoek). VERA had betrekking op 
woningen uit de bouwperiode 1994 t/m 2003 (Blaauboer et al. 2008, 
Bader et al. 2010). De radonresultaten van die meetcampagne, die was 
uitgevoerd met radondetectoren van een andere fabrikant, sloten niet 
aan bij de data verkregen uit eerdere radonsurveys. Vermoed werd dat 
de oude radondetectoren niet alleen gevoelig waren voor radon 
(Rn-222), maar ook voor thoron (Rn-220).32 Als dit vermoeden klopte, 
dan zou dat tevens betekenen dat thoron in woningen een belangrijkere 
rol speelt dan eerder gedacht. Om deze hypotheses nader te 
onderzoeken heeft het RIVM in de jaren daarna enkele oriënterende 
onderzoeken uitgevoerd, die beide vermoedens hebben bevestigd 
(Blaauboer 2010; Blaauboer 2012). 
 
Mede doordat concentraties van thoron in een ruimte niet homogeen zijn, 
wat bij radon wel het geval is, was het niet mogelijk om oude data te 
corrigeren. Om die reden is begin 2013, in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken, een nieuwe landelijke meetcampagne gestart in 
woningen gebouwd vanaf 1930. Bij dat onderzoek is in een 
representatieve steekproef van ongeveer 2500 woningen de 
jaargemiddelde concentratie bepaald van radon en van thorondochters.33 
Daarnaast is in circa 75 woningen gekeken naar het verband tussen de 
thorondochterconcentratie in een ruimte en de exhalatie van thoron uit de 
wanden. De resultaten van deze radon/thoron-studie34 zijn uitgebreid 
gedocumenteerd en dienden onder meer als onderbouwing voor het 
referentieniveau voor de radonconcentratie in woningen die de 
Nederlandse overheid op grond van EU-regelgeving (EURATOM 2014) in 
 
31 Tijdens deze survey zijn tevens radonmetingen in het buitenmilieu uitgevoerd, op 11 locaties van het 
Landelijk Meetnet Radioactiviteit waar in dezelfde periode luchtconcentraties van aerosolgebonden 
radioactiviteit werden bepaald. 
32 Omdat beide typen detectoren gekalibreerd waren in speciale radonkamers, waar geen thoron aanwezig is, 
was dit verschil in detectorrespons niet eerder aan het licht gekomen. 
33 De concentratie van thoron in een ruimte is vanwege de korte halveringstijd van Rn-220 niet constant, maar 
voor de concentratie van de dochterproducten geldt dat wel. Vandaar dat bij ‘radon’ de concentratie van het 
gas (Rn-222) gemeten wordt, en bij ‘thoron’ die van de dochterproducten. De meetmethoden die in deze studie 
zijn gebruikt zijn uitvoerig beschreven in Smetsers et al. 2015. 
34 De metingen in woningen uit de periode 1994 t/m 2003 van de 4de radonsurvey stemmen goed overeen met 
de meetresultaten van de derde radonsurvey. 
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2017 heeft vastgesteld (Smetsers et al. 2015, Smetsers et al. 2016, Bbs 
2017, Smetsers 2017, De With et al. 2018, Smetsers et al. 2018).  
 
In samenhang met dit onderzoek heeft NRG een inventariserende studie 
uitgevoerd naar praktische handelingsperspectieven om de thoron-
exhalatie uit steenachtige bouwmaterialen te reduceren. Hierbij lag de 
nadruk op het aanbrengen van thoronreducerende barrières in de vorm 
van regulier op de markt beschikbare afwerkmaterialen (De With 2015, 
De With et al. 2016). 
 
De Europese richtlijn 2013/59/Euratom (EURATOM 2014) verplicht 
lidstaten niet alleen om nationale referentieniveaus vast te stellen voor 
radon in woningen, maar ook voor radon in andere gebouwen, 
waaronder werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen. Ter 
onderbouwing daarvan hebben het ministerie van SZW en de ANVS aan 
het RIVM opdracht gegeven om een meetcampagne uit te voeren naar 
radonconcentraties op werkplekken en in publiek toegankelijke 
gebouwen in Nederland. Bij een deel van de meetlocaties is tevens de 
concentratie van thorondochters bepaald. De metingen zijn uitgevoerd 
op reguliere werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen, zoals 
kantoren en scholen, en op specifieke werkplekken en in publiek 
toegankelijke gebouwen, zoals drinkwaterbedrijven, grotten en een 
bedrijf voor de opslag van radioactief afval. Van de laatste categorie 
gebouwen kun je namelijk op voorhand verwachten dat daar 
radonconcentraties worden aangetroffen die hoger zijn dan gebruikelijk. 
De resultaten van metingen op reguliere werkplekken en in publiek 
toegankelijke gebouwen en de resultaten van metingen in woningen 
tonen een vergelijkbaar beeld (Goemans et al. 2018). De metingen op 
specifieke werkplekken bevestigden het vermoeden dat er op dit soort 
locaties inderdaad hoge radonwaarden kunnen voorkomen.  
 

vi. Externe straling in woningen en gebouwen 
Naast radon en thoron wordt men in woningen en gebouwen ook 
blootgesteld aan externe straling. Bouwmaterialen van minerale 
oorsprong zijn daarbij de meest bepalende factor. Die zenden zelf 
gammastraling uit, maar daar staat tegenover dat (steenachtige) 
bouwmaterialen een (groot) deel van de kosmische en terrestrische 
straling van buiten tegenhouden.  
 
De eerste nationale meetcampagne naar externe straling in de woning 
vond plaats binnen het SAWORA-programma (Julius en van Dongen 
1985a). Deze studie kende een gedetailleerde onderzoeksopzet: er zijn 
toen bij ongeveer 400 woningen in Nederland metingen uitgevoerd in 
het midden van de woonkamer, en in 93% van de gevallen ook in de 
tuin. Ook zijn er (bij tweederde van de woningen) metingen uitgevoerd 
op de werklocatie van de mannelijke bewoner van dat huis en is voor 
een beperkt aantal (typen) woningen de afschermingsfactor voor 
kosmische straling experimenteel bepaald. Naast ‘ruimtemetingen’ is de 
blootstelling van bewoners aan externe straling ook met behulp van 
thermoluminescentie (persoons)dosismeters (TLD’s) in kaart gebracht. 
Dit onderzoek verschafte dus een goed beeld van de blootstelling 
binnenshuis aan externe straling van natuurlijke oorsprong (Julius en 
van Dongen 1985b). 
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Eind jaren negentig van de vorige eeuw waren er beleidsmatige plannen 
om een zogenoemde stralingsprestatienorm in te voeren. Voor dat doel 
was het nodig om met redelijk simpele formules het dosistempo in de 
woning ten gevolge van gammastraling afkomstig uit bouwmaterialen 
uit te kunnen rekenen. Twee vragen stonden daarbij centraal: (1) Hoe 
beïnvloeden het type en de afmetingen van de bouwelementen het 
dosistempo? En (2) welke onderdelen van de woning dragen wel en 
welke nauwelijks bij aan het dosistempo in bepaalde ruimten? Om die 
vragen te beantwoorden heeft het RIVM met het computermodel 
MARMER35 gedetailleerde berekeningen uitgevoerd voor diverse 
varianten van een referentiewoning (Blaauboer en Pruppers 2000).  
 
De eerste meetcampagne na SAWORA met betrekking tot externe 
straling in de woning werd uitgevoerd in het kader van het ventilatie- en 
radononderzoek VERA. Bij dat onderzoek werden in circa 300 woningen 
thermoluminescentie dosismeters (TLD’s) geplaatst, om zodoende het 
omgevingsdosisequivalent te kunnen bepalen. Gedetailleerde resultaten 
zijn te vinden in een rapport van NRG (De Jong en van Dijk 2009). De 
aggregeerde resultaten zijn opgenomen in de VERA-eindrapportage 
(Bader et al. 2010). De resultaten van bovengenoemde onderzoeken en 
hun onderlinge samenhang worden besproken in hoofdstuk 5. 
 
De Europese richtlijn 2013/59/Euratom (EURATOM 2014) schreef de 
lidstaten de introductie voor van een referentieniveau van 1 mSv per 
jaar voor de stralingsdosis die in woningen wordt ontvangen door 
gammastraling afkomstig uit bouwmaterialen. Dit referentieniveau is in 
2018 opgenomen in de Nederlandse regelgeving (Bbs 2017). In het 
kader van deze internationale verplichting heeft het Comité Européen de 
Normalisation (CEN) op basis van geavanceerde computermodellen een 
rekenmethode afgeleid waarmee de effectieve dosis ten gevolge van 
gammastraling afkomstig uit een bouwmateriaal kan worden benaderd. 
Deze berekening geldt voor het midden van een referentiekamer met 
afmetingen van 4 m x 3 m x 2,5 m, waarvan wanden, vloer en plafond 
volledig zijn opgebouwd uit bouwmateriaal. Invoerparameters zijn de 
activiteitconcentraties van natuurlijke radionucliden, de dichtheid van 
het bouwmateriaal en de wanddikte (CEN 2017). De CEN-benadering is 
als geoorloofde rekenmethode opgenomen in de huidige regelgeving 
inzake gammastraling uit bouwmaterialen (Smetsers en Tomas 2017, 
ANVS 2018). 
 
Voor de introductie van het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (Bbs), in 2018, waren er voor externe straling in 
woningen dus wel meet- en rekenresultaten voorhanden, maar voor 
werkplekken en publiek toegankelijke gebouwen was dat niet het geval. 
Om die reden is besloten om de meetcampagne naar radonconcentraties 
op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland aan 
te vullen met omgevingsdosismetingen. Net als dat bij woningen het 
geval was, zijn deze metingen uitgevoerd door NRG. Gedetailleerde 
resultaten zijn te vinden in (De Jong 2017). De aggregeerde resultaten 
zijn opgenomen in (Goemans et al. 2018). Gestandaardiseerde 
rekenregels voor externe straling op werkplekken en in publiek 

 
35 MARMER is een zogenoemd ‘point-kernel afschermingsmodel’. 
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toegankelijke gebouwen zijn door de grote variatie van dit soort locaties 
niet realiseerbaar.  
 

vii. Onderzoek naar stralingseigenschappen van bouwmaterialen 
De blootstelling aan ioniserende straling in woningen en andere 
gebouwen wordt voor een belangrijk deel bepaald door eigenschappen 
van de gebruikte bouwmaterialen. Belangrijke parameters zijn de 
concentratie van natuurlijke radionucliden in het bouwmateriaal en de 
mate waarin radon en thoron uit het bouwmateriaal vrijkomen 
(‘exhalatie’). In de afgelopen 40 jaar is daarom met regelmaat 
onderzoek gedaan naar de stralingseigenschappen van bouwmaterialen. 
 
De eerste grootschalige inventarisatie vond plaats binnen SAWORA. In 
samples van vaak toegepaste bouwmaterialen is toen de concentratie 
van natuurlijke radionucliden bepaald (Ackers 1985a). Ook is van 
diverse bouwmaterialen en bodemsoorten de exhalatiesnelheid van 
radon gemeten (Ackers 1985b). In de jaren daarna is nog veel 
aanvullend onderzoek gedaan. Een van de grotere studies op dat 
gebied, waarbij een representatieve steekproef is genomen van in 
Nederland toegepaste bouwmaterialen, dateert uit 2006 (De Jong et al. 
2006). Een overzicht van onderzoek met betrekking tot bouwmaterialen 
gedurende de periode 1985-2010 kan worden gevonden in een thesis 
van Peter de Jong (NRG), waarin hij de resultaten presenteert van een 
studie naar de betekenis van bouwmaterialen voor de natuurlijke 
stralingsbelasting in Nederland (De Jong 2010). Al deze studies tonen 
aan dat keuze voor toepassing van bepaalde bouwmaterialen kan leiden 
tot een significante verhoging van de blootstelling aan straling. 
 
Nieuwe ontwikkelingen vragen vandaag de dag om nader inzicht in de 
stralingseigenschappen van bouwmaterialen en hun grondstoffen. Ten 
eerste is daar de Europese richtlijn Euratom 2013/59 (EURATOM 2014), 
die in februari 2018 heeft geleid tot het nieuwe Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs 2017). In dit besluit 
worden specifieke eisen gesteld aan bouwmaterialen waarin natuurlijke 
of industriële grondstoffen worden toegepast die vanuit radiologisch 
oogpunt aandacht behoeven. Ten tweede is er toenemende aandacht 
voor duurzaam gebruik van grondstoffen en hergebruik van reststoffen 
in bouwmaterialen (‘circulaire economie’). Daarbij rijst de vraag wat de 
consequenties van verduurzaming zijn voor de (gemiddelde) 
blootstelling van personen aan straling. Op verzoek van het RIVM heeft 
NRG enkele jaren geleden een studie uitgevoerd waarbij de 
concentraties natuurlijke radionucliden in bouw- en grondstoffen binnen 
Nederland in kaart zijn gebracht. Ook is gekeken naar de consequenties 
voor de blootstelling aan straling ten gevolge van technologieën ter 
verduurzaming van bouwmaterialen. Bij dit onderzoek lag de nadruk op 
verschillende soorten beton (De With 2018). 
 

viii. Blootstelling aan kosmische straling door vliegen 
In het STRAVE-onderzoek naar de blootstelling aan straling van de 
Nederlandse bevolking (referentiejaar 1988) is ook aandacht besteed 
aan de blootstelling van passagiers en cabinepersoneel aan kosmische 
straling door deelname aan (inter)continentale vluchten (Blaauboer et 
al. 1992). Op dat moment was er al sprake van een sterke toename van 
het gebruik van het vliegtuig voor internationale reizen – in 20 jaar tijd 
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was er sprake van een verdrievoudiging – maar in de jaren daarna werd 
het voor burgers nog gewoner om het vliegtuig te pakken.  
 
In 2003 heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd van een nieuwe 
studie naar de blootstelling van passagiers en cabinepersoneel aan 
kosmische straling tijdens (inter)continentale vluchten. Daarbij is de 
trend onderzocht voor de periode 1988 t/m 1997. Gedurende die jaren 
was het aantal passagiers, en daarmee samenhangend de gemiddelde 
dosis voor leden van de bevolking door kosmische straling door vliegen, 
alweer ruim verdubbeld (Blaauboer 2003). Ook in de periode daarna is 
het aantal passagiersvluchten in Nederland en daarbuiten sterk 
gegroeid, maar de consequenties daarvan voor de (gemiddelde) 
stralingsdosis van de Nederlandse bevolking is, voorafgaand aan het 
huidige rapport, niet meer diepgaand onderzocht.  
 

ix. Blootstelling als gevolg van natuurlijke radioactiviteit in het lichaam 
De informatie in het STRAVE-rapport met betrekking tot blootstelling 
door de aanwezigheid van natuurlijke radionucliden in het lichaam was 
deels gebaseerd op twee Nederlandse studies, één van TNO (Van Dijk 
en de Jong 1990) en één van het RIVM (De Jong et al. 1990). Maar er 
werd voor dit thema ook sterk geleund op informatie uit de 
internationale literatuur (e.g. UNSCEAR). In de afgelopen 30 jaar zijn 
het eetgedrag en het voedingspatroon van de Nederlandse bevolking 
sterk veranderd, maar er zijn na 1990 voor de Nederlandse situatie 
geen nieuwe veelomvattende studies meer uitgevoerd op dit gebied. Wel 
worden, in het kader van het EURATOM-milieumonitoringsprogramma, 
elk jaar de resultaten gepresenteerd van radioactiviteitsmetingen in een 
aantal categorieën van voedselproducten, maar daarbij ligt de nadruk 
sterk op de detectie van kunstmatige radionucliden, zoals Cs-137 en 
Sr-90 (Tanzi 2019).  
  



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 150 van 163 

 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 151 van 163 

Literatuuroverzicht 

Ackers, J. (1985a). Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en 
grondsoorten. TNO, Rapportnr RD-E/8505-246, Den Haag, VROM. 
 
Ackers, J. (1985b). Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit 
oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grond. TNO, Rapportnr RD-
E/8505-247, Den Haag, VROM. 
 
Aguayo, E., R. Kouzes, A. Ankney, et al. (2011). Cosmic Ray 
Interactions in Shielding Materials. Pacific Northwest National Laboratory 
(PNLL), PNLL-20693, Richland, WA, USDoE. 
 
Alam, L. en C. A. R. Mohamed (2011). "Natural radionuclide of Po210 in 
the edible seafood affected by coal-fired power plant industry in Kapar 
coastal area of Malaysia." Environmental Health 10(1): 43. 
 
Alexakhin, R., N. Arkhipov en R. Barkhoudarov (1990). Heavy natural 
radionuclides in biosphere: migration and biological impact on 
populations and bio-geo-cenosis, Moscow, Nauka. 
 
ANVS (2018). Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming van 9 januari 2018, nr. ANVS-2018/137, 
houdende nadere regels ter bescherming van personen tegen de 
gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (ANVS-verordening 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). Nr. 2035. Den Haag, 
Staatscourant: 1-125. 
 
Bader, S., S. Dekkers en R. Blaauboer (2010). Stralingsbelasting in 
Nederlandse nieuwbouwwoningen: Eindrapport ventilatie- en 
radononderzoek. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM Rapport 610790009, Bilthoven. 
 
Bahadori, A., E. Semones, M. Ewert, et al. (2017) Measuring space 
radiation shielding effectiveness. EPJ Web of Conferences 153,  DOI: 
10.1051/epjconf/201715304001 
 
Bannink, D., A. Keen, H. Köster, et al. (1986). De natuurlijke 
radioactiviteit van Nederlandse gronden. RIVM, TNO en ITAL, Den Haag, 
VROM. 
 
Bbs (2017). Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van 
regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling 
aan ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming). Den Haag, Staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 404: 1-416. 
 
BfS (2003). Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung: Jahresbericht 
2002. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Bonn. 
 
 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 152 van 163 

Bijwaard, H. en H. Slaper (2013). Inventarisatie van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs in de stralingsbescherming. Dutch National 
Institute for Public Health and the Environment (RIVM), RIVM rapport 
610890002, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R. (1995). SOIL-RAD - A computer program to calculate air 
kerma, ambient dose rate and effective dose rate due to photons 
emitted by radionuclides distributed in soil or on the soil-air surface. 
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 
RIVM Report 610064001, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R. (2003). Cosmic radiation during air travel: trends in 
exposure of aircrews and airline passengers. Dutch National Institute for 
Public Health and the Environment (RIVM), RIVM Report 
861020004/2003, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R. (2010). Meting van 220Rn en consequenties voor eerdere 
222Rn surveys. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM Report 610790011, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R. (2012). Meetmethoden thoron in survey, VERA-
onderzoek. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM Rapport 610890001, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R., S. Dekkers, H. Slaper, et al. (2008). Stralingsbelasting in 
nieuwbouwwoningen - voorlopige resultaten. Dutch National Institute for 
Public Health and the Environment (RIVM), RIVM Briefrapport 
610790004, Bilthoven. 
 
Blaauboer, R. en M. Pruppers (2000). Externe straling van 
bouwmaterialen: Resultaten van MARMER-berekeningen aan een 
referentiewoning. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM rapport 610050006, RIVM. 
 
Blaauboer, R. en R. Smetsers (1997). "Outdoor Concentrations of the 
Equilibrium-Equivalent Decay Products of 222Rn in the Netherlands and 
the Effect of Meteorological Variables." Radiation Protection Dosimetry 
69(1): 7-18. 
 
Blaauboer, R., L. Vaas en H. Leenhouts (1992). Stralingsbelasting in 
Nederland in 1988 - Eindrapport. Den Haag, Ministerie van VROM. 
1992/56. 
 
Blaauboer, R. O. (2003). Cosmic radiation during air travel: trends in 
exposure of aircrews and airline passengers. RIVM report. 
 
Bütikofer, R. (2018). Ground-Based Measurements of Energetic Particles 
by Neutron Monitors. Solar Particle Radiation Storms Forecasting and 
Analysis, The HESPERIA HORIZON 2020 Project and Beyond. O. 
Malandraki and N. Crosby, Astrophysics and Space Science Library 444. 
 
Carvalho, F. P. (1995). "210Po and 210Pb intake by the Portuguese 
population: The contribution of seafood in the dietary intake of 210Po 
and 210Pb." Health Physics 69: 469-480. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 153 van 163 

Carvalho, F. P. (1995). "210Po and 210Pb intake by the Portuguese 
population: the contribution of seafood in the dietary intake of 210Po 
and 210Pb." Health Phys 69(4): 469-480. 
 
CdG-Paris (2019) Charles de Gaulle Paris Airport.   
 
CEN (2017). Construction products: Assessment of release of dangerous 
substances — Radiation from construction products — Dose assessment 
of emitted gamma radiation. CEN, TC 351 WI 00351020.3. 
 
Cinelli, G., M. De Cort en T. E. Tollefsen (2019). European Atlas of 
Natural Radiation. Publication Office of the European Union, 
Luxembourg. 
 
Copeland, K. (2017). "CARI-7A: Development and Validation." Radiation 
Protection Dosimetry 175(4): 419-431. 
 
Dahlgaard, H. (1996). "Polonium-210 in mussels and fish from the 
Baltic-North Sea estuary." J Environ Radioact 32(1-2): 91-96. 
 
Darby, S., D. Hill, A. Auvinen, et al. (2005). "Radon in homes and risk of 
lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European 
case-control studies." BMJ 330(7485): 223. 
 
De Jong, E., T. van de Ven-Breken, H. Noordijk, et al. (1990). 
Voedselconsumptie in Nederland. Spreiding en extremen binnen 
voedselklassen en bevolkingsgroepen. Bilthoven, Dutch National 
Institute for Public Health and the Environment (RIVM): 1-93. 
 
De Jong, P. (2010). Exposure to natural radioactivity in the Netherlands: 
the impact of building materials. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen: 
186 p. 
 
De Jong, P. (2017). Omgevingsdosisequivalenttempo op werkplekken en 
in publiek toegankelijke gebouwen. NRG, NRG-rapport 
K6212/17.146114. 
 
De Jong, P. en J. van Dijk (2009). Analyse van het externe dosistempo 
in woningen. NRG, NRG-rapport K5098/09.97299. 
 
De Jong, P., W. Van Dijk en H. Burger (1998). 226Ra and 228Ra 
concentrations in gypsum plasters and mortars used in the Netherlands. 
Second Int. Symp. on Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM 
II), Krefeld, Germany. 
 
De Jong, P., W. Van Dijk, E. R. Van der Graaf, et al. (2006). "National 
survey on the natural radioactivity and 222Rn exhalation of building 
materials in the Netherlands." Health Phys 91(3): 200-210. 
 
De With, G. (2015). Ontwikkeling van handelingsperspectief voor het 
reduceren van thoron uit bouwmaterialen. NRG, NRG rapport 
23463/15.134997, Petten. 
 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 154 van 163 

De With, G. (2018). Radiologische survey van betongrondstoffen - 
Analyse naar van nature aanwezige radioactiviteit in minerale 
grondstoffen. NRG, NRG rapport 23943/18.150574 3/33, Petten. 
 
De With, G., P. de Jong en J. Donk (2016). "Thoron Mitigation from 
Building Materials with Surface Barriers." Health Phys 111(5): 420-426. 
 
De With, G., R. Smetsers, H. Slaper, et al. (2018). "Thoron exposure in 
Dutch dwellings - An overview." J Environ Radioact 183: 73-81. 
 
Desideri, D., Meli, M. A., Roselli, C., Forini, N., Rongoni, A. & Feduzi, L. 
(2014). "Natural radionuclides in Italian diet and their annual intake." 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299: 1461-1467. 
 
Dombrowski, H. (2010). EURADOS WG3 Intercomparison exercise 2009 
- September 14-18, 2009. PTB Braunschweig. 
 
Dombrowski, H. (2018). EURADOS WG3 Intercomparison exercise 2012 
- September 10-14, 2012 (Rev. D). PTB Braunschweig. 
 
Dos Santos Amaral, R., W. E. De Vasconcelos, E. Borges, et al. (2005). 
"Intake of uranium and radium-226 due to food crops consumption in 
the phosphate region of Pernambuco Brazil." J Environ Radioact 82: 383 
- 393. 
 
EC (1999). Radiological Protection Principles concerning the Natural 
Radioactivity of Building Materials. European Commission, Radiation 
protection 112, Luxembourg. 
 
Eleveld, H. (2003). Ionising radiation exposure in the Netherlands. 
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 
RIVM Report 861020002/2003, Bilthoven. 
 
EURATOM (1957). Verdrag tot oprichting van een Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM). Brussel, Euratom. 
 
EURATOM (2000). Aanbeveling van de commissie van 8 juni 2000 
inzake de toepassing van artikel 36 van het Euratom-Verdrag 
betreffende de controle van de omgevingsradioactiviteit ter beoordeling 
van de blootstelling van de bevolking. Brussel, Euratom. 
 
EURATOM (2014). RICHTLIJN 2013/59/EURATOM van de Raad van 5 
december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan 
ioniserende straling, Euratom. 
 
FAA (2021). "CARI-7 and CARI-7A." from 
https://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/aeromedi
cal/radiobiology/cari7/. 
 
Gezondheidsraad (2008). Opleiden van deskundigen op het gebied van 
stralingsbescherming. Gezondheidsraad, Publicatie nr 2008/06, Den 
Haag. 
 

https://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/aeromedical/radiobiology/cari7/
https://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/aeromedical/radiobiology/cari7/


RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 155 van 163 

Gierl, S., O. Meisenberg, P. Feistenauer, et al. (2014). "Thoron and 
thoron progeny measurements in German clay houses." Radiation 
Protection Dosimetry 160(1-3): 4. 
 
Gijbels, K., R. Iacobescu, Y. Pontikes, et al. (2018). "Radon 
immobilization potential of alkali-activated materials containing ground 
granulated blast furnace slag and phosphogypsum." Construction and 
Building Materials 184: 68-75. 
 
Gijbels, K., P. Krivenko, O. Kovalchuk, et al. (2020). "The influence of 
porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high 
volume bauxite residue." Construction and Building Materials 230. 
 
Goemans, P., I. de Waard-Schalkx, R. Blaauboer, et al. (2018). Radon, 
thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke 
gebouwen in Nederland - Resultaten RIVM-meetcampagne 2016-2017. 
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 
RIVM Rapport 2018-0027, Bilthoven. 
 
Goemans, P., M. Groot, I. de Waard-Schalcks, et al. (2017). 
"Meetcampagne naar radon, thorondochters en gammastraling op 
werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen." Nederlands 
Tijdschrift voor Stralingsbescherming (NTvS) 8(2): 27-31. 
 
Gordon, M., P. Goldhagen, K. Rodbell, et al. (2004). Measurement of the 
Flux and Energy Spectrum of Cosmic-Ray Induced Neutrons on the 
Ground. The 2004 IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference, 
Springfield, Illinois, IEEE Transactions on Nuclear Science. 
 
Grieder, P. (2001). Cosmic rays at earth. Bern, Elsevier. 
 
Hajek, M., T. Berger en N. Vana (2004) Measurements and simulation of 
the in-flight radiation exposure on different air routes.   
 
Harrison, J. (2021). "Lung cancer risk and effective dose coefficients for 
radon: UNSCEAR review and ICRP conclusions." J. Radiol. Prot. in 
press. 
 
Heathrow (2018) Facts and Figures Heathrow London.   
 
Hernández, F., J. Hernández-Armas, A. Catalán, et al. (2004). "Activity 
concentrations and mean annual effective dose of foodstuffs on the 
island of Tenerife, Spain." Radiation Protection Dosimetry 111: 205-210  
 
Hoffmann, W., A. Kranefeld en I. Schmitz-Feuerhake (1993). "Radium-
226-Contaminated Drinking Water: Hypothesis on an Exposure Pathway 
in a Population with Elevated Childhood Leukemia." Environmental 
health perspectives 101: 113-115 110.1289/ehp.93101s93113. 
 
Hogeweg, B. (1986). Eindrapportage en evaluatie van het SAWORA-
onderzoekprogramma naar het achtergrondniveau van de natuurlijke 
stråling in Nederland. VROM, Den Haag. 
 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 156 van 163 

Hosoda, M., E. Djatnika Nugraha, N. Akata, et al. (2021). "A unique high 
natural background radiation area – Dose assessment and 
perspectives." Sci Total Environ 750(142346). 
 
Hwang, J., J. Lee, K. Cho, et al. (2010). "Space radiation Measurments 
on the polar route onboard the Korean commercial flights." JASS 27: 43-
54. 
 
IAEA (2010). Handbook of Parameter Values for the Prediction of 
Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments. 
 
IAEA (2017). Natural Radioactivity in Food: Experts Discuss Harmonizing 
International Standards. 
 
ICRP (1991). 1990 Recommendations of the International Commission 
on Radiological Protection. ICRP Publication 60. . Oxford, Pergamon 
Press. 21 (1-3). 
 
ICRP (1993). Protection against radon-222 at home and at work. New 
York, Pergamon Press. ICRP Publication 65. 
 
ICRP (1996). "ICRP 72 - Age-dependent doses to members of the public 
from intake of radionuclides: part 5 Compilation of ingestion and 
inhalation dose coefficients." Annals of the ICRP 26. 
 
ICRP (2007). The 2007 Recommendations of the International 
Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Oxford, 
Pergamon Press. 37 (2-4). 
 
ICRP (2010). Lung Cancer Risk from Radon and Progeny and Statement 
on Radon. ICRP Publication 115. Oxford, Pergamon Press. Ann. ICRP 
40(1). 
 
ICRP (2014). Radiological protection against radon exposure. ICRP 
Publication 126. Oxford, Pergamon Press. Ann. ICRP 43(3). 
 
ICRP (2017). Occupational intakes of radionuclides: Part 3. ICRP 
Publication 137. Oxford, Pergamon Press. Ann. ICRP 46(3/4). 
 
ICRU (1993). Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry. 
Oxford, ICRU. Report 51. 
 
IenW (2021). Nationaal Actieprogramma Radon. Publicatie-nr. 
21401471. Min IenW. Den Haag. 
 
IRSN (2010). Tritium and the environment. 
Institut de radioprotection et de surete nucleaire. 
 
IRSN (2019). C-14 and the environment. 
Institut de radioprotection et de surete nucleaire. 
  



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 157 van 163 

Jia, G., G. Torri en L. Magro (2020). "The fate of the main naturally 
occurring radionuclides in mussels (Mytilus edulis) and their radiological 
impact on human beings." Environmental Monitoring and Assessment 
192(4): 217. 
 
Julius, H. W. en R. van Dongen (1985a). Stralingsbelasting van de 
bevolking en stralingsniveaus in het binnenmilieu in Nederland t.g.v. 
natuurlijke gammabronnen, Rapportage SAWORA-projecten A1.1 en 
A1.2. TNO, RIVM, TNO-rapport RD-E/8504-240, RIVM-rapport nr. 
248108002. 
 
Julius, H. W. en R. van Dongen (1985b). "Radiation doses to the 
population in the Netherlands, due to external natural sources " Science 
of the Total Environment 45: 449-458. 
 
Karpin, V. A., N. K. Kostryukova en A. B. Goudkov (2005). "Radiation 
exposure of radon and its daughter products to the human." Hygiene 
and sanitary 4: 38-40. 
 
Katase, A., Y. Matsumoto, T. Sakae, et al. (1988). "Indoor 
concentrations of Rn-220 and its decay products." Health Phys 54(3): 
283-286. 
 
Keller, G., B. Hoffmann en T. Feigenspan (2001). "Radon permeability 
and radon exhalation of building materials." Sci Total Environ 272(1-3): 
85-89. 
 
Keum, D. K., H. S. Lee, H. S. Kang, et al. (2006). "Prediction of tritium 
level in agricultural plants after short term exposure to HTO vapor and 
its comparison with experimental results." Health Phys 90(1): 42-55. 
 
Khan, M. F. en S. G. Wesley (2011). "Tissue distribution of 210Po and 
210Pb in select marine species of the coast of Kudankulam, southern 
coast of Gulf of Mannar, India." Environmental Monitoring and 
Assessment 175(1): 623-632. 
 
Lantos, P. en N. Fuller (2003). "History of the solar particle event 
radiation dose on-board aeroplanes using a semi-empirical model and 
concorde measurements." Radiation Protection Dosimetry 104 3: 199-
210. 
 
Lembrechts, J. (2002). Straling in het binnenmilieu: bronnen en 
maatregelen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. 
 
Lindborg, L., D. Bartlett, P. Beck, et al. (2004) Cosmic Radiation 
Exposure of Aircraft Crew.   
 
Lindborg, L., D. Bartlett, P. Beck, et al. (2004). "Cosmic radiation 
exposure of aircraft crew: compilation of measured and calculated data." 
Radiat Prot Dosimetry 110 (1-4): 417-422. 
 
Markkanen, M. (1995). Radiation Dose Assessments for Materials with 
Elevated Natural Radioactivity. Finnish Centre for Radiation and Nuclear 
Safety, STUK-B-STO 32, Helsinki. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 158 van 163 

McLaughlin, J. (2010). "An overview of thoron and its progeny in the 
indoor environment." Radiat Prot Dosimetry 141(4): 316-321. 
 
Meli, M. A., Desideri, D., Roselli, C. & Feduzi, L. (2014). "Assessment of 
210Po in Italian diet." Food Chemistry 155: 87-90. 
 
Melintescu, A. en D. Galeriu (2017). "Uncertainty of current 
understanding regarding OBT formation in plants." J Environ Radioact 
167: 134-149. 
 
Muilwijk, H., H. Westhoek en M. De Krom (2018). Voedsel in Nederland: 
verduurzaming bewerkstelligen in een veelvormig systeem. PBL, Den 
Haag. 
 
Nguyễn-Thuỳ, D., H. Nguyễn-Văn, J. P. Schimmelmann, et al. (2019). 
"220Rn (Thoron) Geohazard in Room Air of Earthen Dwellings in 
Vietnam." Geofluids 2019: 1-11. 
 
NMDB (2021). "NMDB: Real-Time Database for high-resolution Neutron 
Monitor easurements." from http://www01.nmdb.eu/. 
 
NOVEM (1992). Achtergrondstraling op de voorgrond. Eindrapport van 
het onderzoekprogramma “Reguleerbare vormen van natuurlijke 
achtergrondstraling” (RENA). Nederlandse Maatschappij voor Energie en 
Milieu, Utrecht, D. M. o. t. Interior. 
 
Nuccetelli, C., Y. Pontikes, F. Leonardi, et al. (2015). "New perspectives 
and issues arising from the introduction of (NORM) residues in building 
materials: A critical assessment on the radiological behaviour." 
Construction and Building Materials 82(Use of NORM-containing 
products in construction): 323-331. 
 
O'Connor, C., Currivan, L., Cunningham, N., Kelleher, K., Lewis, M., 
Long, S., McGinnity, P., Smith, V. & McMahon, C. (2014). Radiation 
Doses Received by the Irish Population 2014. Radiological Protection 
Institute of Ireland. Dublin, Ireland, 
http://www.epa.ie/pubs/reports/radiation/radiationdosebyirishpopulatio
n.html. 
 
Palmerini, P. en C. N. Bianchi (1994). "Biomass measurements and 
weight-to-weight conversion factors: a comparison of methods applied 
to the mussel Mytilus galloprovincialis." Marine Biology 120(2): 273-
277. 
 
Paunescu, N., M. Cotarlea, D. Galeriu, et al. (1999). "Evaluation of 
environmental tritium level in preoperational period of Cernavoda 
CANDU Nuclear Power Plant." Journal of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry 239: 465-470. 
 
Pennders, R., M. Janssen, H. Koster, et al. (1997). "Uptake of polonium-
210 by mussels from effluents emitted by different phosphorus plants." 
Studies in Environmental Science 68: 409-417. 
 

http://www01.nmdb.eu/
http://www.epa.ie/pubs/reports/radiation/radiationdosebyirishpopulation.html
http://www.epa.ie/pubs/reports/radiation/radiationdosebyirishpopulation.html


RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 159 van 163 

Persson, B. en E. Holm (2011). "Polonium-210 and lead-210 in the 
terrestrial environment: a historical review." J Environ Radioact 102(5): 
420-429. 
 
Pietrzak-Flis, Z., Chrzanowski, E. & Dembinska, S. (1997a). "Intake of 
226Ra, 210Pb and 210Po with food in Poland." Science of the Total 
Environment 203: 157-165. 
 
Pietrzak-Flis, Z., Rosiak, L., Suplinska, M., Chrzanowski, E. & 
Dembinska, S. (2001). "Daily intakes of 238U, 234U, 232Th, 230Th, 
228Th and 226Ra in the adult population of central Poland." Science of 
The Total Environmental health perspectives 273: 163-169. 
 
Prettyman, T. H. (2007). Remote chemical sensing using nuclear 
spectroscopy. Encyclopedia of the solar system (second edition). L. 
McFadden, P. R. Weissman and T. V. Johnson, Academic Press: 765-786. 
 
Put, L., R. De Meijer en A. Veldhuizen (1986). Radonconcentraties in 
Nederland. KVI, Den Haag, VROM. 
 
Put, L., A. Veldhuizen en R. De Meijer (1985). Radonconcentraties in 
Nederland, Verslag van SAWORA – project A2. Rijksuniversiteit 
Groningen - KVI, Report KVI-111i, Groningen. 
 
Rahman, N. en B. Tracy (2009). "Radon Control Systems in Existing and 
New Construction: a Review." Radiation Protection Dosimetry 135(4): 
12. 
 
Rbs (2018). Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. nr. 
IENM/BSK-2017/291098. M. IenW. Den Haag, Overheid.nl. 
 
Renaud, P., S. Roussel-Debet, L. Pourcelot, et al. (2015). "210Pb and 
210Po activities in French foodstuffs." Radioprotection(2): 123-128. 
 
RIVM-VCP (2017). "Voedselconsumptie 2012-2016; wat, waar en 
wanneer onder 1 tot 79-jarigen." from 
https://www.rivm.nl/voedselconsumptiepeiling/overzicht-
voedselconsumptiepeilingen. 
 
RIVM.nl (2020). "Blootstelling aan ioniserende straling samengevat." 
from https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/blootstelling-en-
gezondheidsrisico/blootstelling-aan-ioniserende-straling-samengevat. 
 
Saito, K. (1995). "Variation of the Air Kerma Rate from Natural 
Radionuclides in the Ground Due to the Change of Source 
Configurations." Radiat Prot Dosimetry 58(1): 29-45. 
 
Sam, A. (1993). Radium-226 levels in some Sudanese plants and soils. . 
Dept. of Chemistry. Khartoum, University of Khartoum. 
 
Saxena, R. (1990). Ground-level atmospheric neutron flux 
measurements in the 10-170 MeV range. Durhum, University of New 
Hampshire: 110 p. 
 

https://www.rivm.nl/voedselconsumptiepeiling/overzicht-voedselconsumptiepeilingen
https://www.rivm.nl/voedselconsumptiepeiling/overzicht-voedselconsumptiepeilingen
https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/blootstelling-en-gezondheidsrisico/blootstelling-aan-ioniserende-straling-samengevat
https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/blootstelling-en-gezondheidsrisico/blootstelling-aan-ioniserende-straling-samengevat


RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 160 van 163 

Schimmerling, W. (2011). The space radiation environment: an 
introduction. 
 
Schiphol (2020). Schiphol jaarboek. Schiphol, Amsterdam. 
 
Schroeyers, W., Z. Sas, G. Bator, et al. (2018). "The NORM4Building 
database, a tool for radiological assessment when using by-products in 
building materials." Construction and Building Materials 159(Use of 
NORM-containing products in construction): 755-767. 
 
Smetsers, R. (1995). "An automated airborne gross-a/b monitor applied 
to time-resolved measurements of 222Rn progeny concentrations in the 
air." Health Phys 68(3): 1-7. 
 
Smetsers, R. (2017). Woningen in Nederland met mogelijk hogere 
radonconcentraties - Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 
2013/59/Euratom. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM rapport 2017-0032, Bilthoven. 
 
Smetsers, R. (2019). National Radon Survey in the Netherlands (Annex 
XI). In: Design and Conduct of Indoor Radon Surveys. Vienna, IAEA. 
IAEA Safety Report Series - Report 98. 
 
Smetsers, R. en R. Blaauboer (1994). "Time-Resolved Monitoring of 
Outdoor Radiation Levels in the Netherlands." Radiation Protection 
Dosimetry 55(3): 173-181. 
 
Smetsers, R. en R. Blaauboer (1996). Variations in Outdoor Radiation 
Levels in the Netherlands (thesis). Bilthoven, Rijksuniveriteit Groningen: 
264. 
 
Smetsers, R. en R. Blaauboer (1997a). "A Dynamic Compensation 
Method for Natural Ambient Dose Rate Based on 6 Years Data from the 
Dutch Radioactivity Monitoring Network." Radiation Protection Dosimetry 
69(1): 19-31. 
 
Smetsers, R. en R. Blaauboer (1997b). "Source-Dependent Probability 
Densities Explaining Frequency Distributions of Ambient Dose Rate in 
the Netherlands." Radiation Protection Dosimetry 69(1): 33-42. 
 
Smetsers, R., R. Blaauboer en F. Dekkers (2016). "Ingredients for a 
Dutch radon action plan, based on a national survey in more than 2500 
dwellings." J Environ Radioact 165: 93-102. 
 
Smetsers, R., R. Blaauboer, F. Dekkers, et al. (2018). "Radon and 
Thoron Progeny in Dutch Dwellings." Radiat Prot Dosimetry 181(1): 11-
14. 
 
Smetsers, R., R. Blaauboer, F. Dekkers, et al. (2015). Radon en thoron 
in Nederlandse woningen vanaf 1930 - Resultaten RIVM-meetcampagne 
2013-2014. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM Report 2015-0087, Bilthoven. 
 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 161 van 163 

Smetsers, R. en J. Tomas (2017). Over de regulering van 
gammastraling door bouwmaterialen in de woning - Onderzoek voor de 
implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom. Dutch National Institute 
for Public Health and the Environment (RIVM), RIVM rapport 2017-0179, 
Bilthoven. 
 
Smetsers, R. en J. Tomas (2018). "A practical approach to limit the 
radiation dose from building materials applied in dwellings, in 
compliance with the Euratom Basic Safety Standards." J Environ 
Radioact 196: 40-49. 
 
Smetsers, R. en A. van Lunenburg (1994). "Evaluation of the Dutch 
radioactivity monitoring network for nuclear emergencies over the 
period 1990-1993." Radiation Protection Dosimetry 65(3): 165-172. 
 
Smetsers, R., B. Wolterbeek, P. van Gelder, et al. (2018). Peiling 
nationale kennisbehoefte straling en nucleaire veiligheid. TU Delft Open, 
ISBN/EAN: 978-94-6366-106-5, Delft. 
 
Smith-Briggs, J. en E. Bradley (1984). "Measurement of natural 
radionuclides in U.K. diet." Science of The Total Environmental health 
perspectives 35: 431-440. 
 
Stoop, P., P. Glastra, Y. Hiemstra, et al. (1998). Results of the second 
Dutch national survey on radon in dwellings. Dutch National Institute for 
Public Health and the Environment (RIVM), RIVM Report 610058006, 
Bilthoven. 
 
Takada, M., K. Yajima, H. Yasuda, et al. (2010). "Measurements of 
atmospheric Neutron and Photon Energy Spectra at aviation altitudes 
using a phoswich-type neutron detector." Journal of Nuclear Science and 
Technology 47: 932-944. 
 
Tanzi, C. (2019). Environmental radioactivity in the Netherlands - 
Results in 2018. Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), RIVM Report 2019-0216, Bilthoven. 
 
Thompson, I., C. Andersen, L. Botter-Jensen, et al. (2000). "An 
international intercomparison of national network systems used to 
provide early warning of a nuclear accident having transboundary 
implications." Radiation Protection Dosimetry 92: 12. 
 
Tobiska, W. K., D. Bouwer, D. Smart, et al. (2016). "Global real-time 
dose measurements using the Automated Radiation Measurements for 
Aerospace Safety (ARMAS) system." Space Weather 14(11): 1053-
1080. 
 
Tokonami, S. (2020). "Characteristics of Thoron ((220)Rn) and Its 
Progeny in the Indoor Environment." Int J Environ Res Public Health 
17(23). 
 
Trevisi, R., F. Leonardi, S. Risica, et al. (2018). "Updated database on 
natural radioactivity in building materials in Europe." J Environ Radioact 
187: 90-105. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 162 van 163 

Turtiainen, T., E. Kostiainen en A. Hallikainen (2011). "210Pb and 210Po 
in Finnish cereals." J Environ Radioact 102: 438-442. 
 
UN (2000). UNSCEAR 2000 Report Vol. I - Sources - ANNEX B: 
Exposures from natural radiation sources. United Nations, UNSCEAR 
2000 Report to the General Assembly, with scientific annexes - Volume I 
- SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION, New York. 
 
UN (2010). Sources and effects of ionizing radiation. United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. United Nations, 
UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly with Scientific Annexes 
- Volume I, New York. 
 
UN (2020). UNSCEAR 2019 Report of the United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation - Annex B, Lung cancer 
from exposures to radon. United Nations, Official Records Seventy-
fourth Session Supplement No. 46, New York. 
 
Van der Schaaf, M. en R. Smetsers (2020). Een verkenning van het 
begrip verwaarloosbaarheid, toegepast op straling. Dutch National 
Institute for Public Health and the Environment (RIVM), RIVM Rapport 
2020-0026, Bilthoven. 
 
Van Dijk, W. en P. de Jong (1990). Feasibility study naar de bepaling 
van natuurlijke radioactiviteit in voedsel. TNO, TNO-rapport R89/450. 
 
Van Dongen, R., C. Potma en J. Stoute (1984). Natuurlijke 
Achtergrondstraling in Nederland - Deel 1: Vrije veld metingen. Dutch 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), RIVM 
Rapport 248108001, Bilthoven. 
 
Van Dongen, R. en J. Stoute (1985). "Outdoor natural background 
radiation in the Netherlands." Sci. Total Environ. 45: 381-388. 
 
VROM (2001). Bouwbesluit 2003. Den Haag, Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 410. 
 
VROM (2004). Brief Staatssecretaris VROM inzake Gezondheid en Milieu. 
Den Haag, Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2003-
2004. 
 
Wang, J., K. Kyung-Chan, D. Kyungwhan, et al. (2015). "Heliocentric 
Potential (HCP) prediction model for nowscast of aviation radiation 
dose." Journal of Astronomy and Space Science 32: 39-44. 
 
WHO (2009). Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective. 
World Health Organization, Geneva. 
 
Wijngaarde, I., N. Felix en L. Boogaard (2018) Vlieg mee met Garrix, 
Armin en Afrojack: 1 miljoen kilometer per jaar. NOS op 3   
 
Wissmann, F., V. Dangendorf en U. Schrewe (2005). "Radiation 
exposure at ground level by secondary cosmic radiation." Radiat Meas 
39(1): 95-104. 



RIVM-rapport 2021-0032 

Pagina 163 van 163 

Yamaguchi, Y. (1994). "Age-dependent effective doses for external 
photons." Radiat Prot Dosimetry 52(2). 
 
Zijlstra, T. en O. Huibregtse (2018). De Vliegende Hollander. 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) i.o.v. Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag. 
 
 



R.C.G.M. Smetsers | P.D.B.M. Bekhuis

De zorg voor morgen begint vandaag

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
Nederland
www.rivm.nl

juni 2021

01
29

33

RIVM-rapport 2021-0032

Blootstelling aan
natuurlijke bronnen
van ioniserende straling
in Nederland


	Blootstelling aan natuurlijke bronnen van ioniserende straling in Nederland
	Colofon
	Publiekssamenvatting
	Blootstelling aan natuurlijke bronnen van ioniserende straling in Nederland

	Synopsis
	Exposure to natural sources of ionising radiation in the Netherlands

	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	1 Inleiding
	1.1 Motivatie en onderzoeksopdracht
	1.2 Onderzoeksopzet monitoring ‘Straling in de leefomgeving’
	1.3 Leeswijzer

	2 Natuurlijke straling in Nederland op hoofdlijnen
	2.1 Radioactiviteit en straling van aardse oorsprong
	2.2 Straling en radioactiviteit van kosmische oorsprong
	2.3 Schematisch overzicht blootstellingspaden

	3 Kosmische straling op leefniveau en op vlieghoogte
	3.1 Theoretische achtergrond kosmische straling
	3.1.1 Primaire kosmische straling
	3.1.2 Interplanetaire velden
	3.1.3 Geomagnetisch veld
	3.1.4 Secundaire kosmische straling in dampkring
	3.1.5 Secundaire kosmische straling op leefniveau
	3.1.6 Afscherming door bouwconstructies
	3.1.7 Neutronen monitoring en CARI

	3.2 Secundaire kosmische straling op leefniveau in Nederland
	3.2.1 Metingen van secundaire kosmische straling in Nederland
	3.2.1.1 Invloed van zonneactiviteit op kosmische straling op leefniveau
	3.2.1.2 Invloed van atmosferische druk op kosmische straling leefniveau
	3.2.1.3 Onzekerheid meetresultaten kosmische stralingscomponent
	3.2.1.4 Afschermingsmetingen van kosmische straling door bouwconstructies

	3.2.2 Berekeningen van secundaire kosmische straling in Nederland

	3.3 Effectieve dosis door secundaire kosmische straling in Nederland
	3.3.1 Dosisschattingen door CARI-7
	3.3.2 Schatting gemiddelde effectieve jaardosis door secundaire kosmische straling

	3.4 Kosmische straling op vlieghoogte
	3.4.1 Extra dosis kosmische straling door vliegen
	3.4.2 Kosmische straling op vlieghoogte
	3.4.3 Aantallen passagiers en bestemmingen
	3.4.3.1 Trend vlieggedrag
	3.4.3.2 Gebruik van Nederlandse luchthavens
	3.4.3.3 Transfer- en andere passagiers
	3.4.3.4 Aantal vluchten per persoon per jaar
	3.4.3.5 Populaire bestemmingen
	3.4.3.6 Veelvliegers


	3.5 Dosis door kosmische straling op vlieghoogte
	3.5.1 Toelichting methode voor de bepaling van de vliegdosis
	3.5.1.1 Gebruik van verschillende modelversies van CARI
	3.5.1.2 Vlieghoogte
	3.5.1.3 Vliegroute
	3.5.1.4 Vliegduur
	3.5.1.5 Locaties van luchthavens
	3.5.1.6 Methode voor de bepaling van de gemiddelde dosis

	3.5.2 Schatting van de jaardosis voor leden van de bevolking
	3.5.2.1 Dosisschatting voor Nederlanders met een Europese bestemming
	3.5.2.2 Dosis bij intercontinentale vluchten
	3.5.2.3 Dosisschatting voor veelvliegers
	3.5.2.4 Vliegdosis voor de gemiddelde Nederlander
	3.5.2.5 Dosis vliegtuigbemanning


	3.6 Ontwikkelingen en aandachtspunten
	3.6.1 Blootstelling aan secundaire kosmische straling op leefniveau
	3.6.2 Blootstelling aan kosmische straling voor luchtvaartpassagiers
	3.6.2.1 Verwachte ontwikkelingen vanwege COVID-19
	3.6.2.2 Aandachtspunten bij de toegepaste methodiek voor bepaling vliegdosis



	4 Terrestrische straling en radon in het buitenmilieu
	4.1 Terrestrische radionucliden: eigenschappen, gedrag en blootstellingspaden
	4.1.1 Primordiale radionucliden en hun radioactieve vervalproducten
	4.1.2 Terrestrische straling
	4.1.3 Emanatie en exhalatie van radon uit de bodem
	4.1.4 Verspreiding van radon in het buitenmilieu
	4.1.5 Aanhechting en depositie van radondochters
	4.1.6 De invloed van radondochters op het gammastralingsniveau

	4.2 Nationale gegevens over natuurlijke straling in het buitenmilieu
	4.2.1 Concentraties van natuurlijke radionucliden in Nederlandse bodems
	4.2.2 De terrestrische stralingskaart van Nederland
	4.2.3 Concentraties van radon en dochters in het Nederlandse buitenmilieu
	4.2.4 Gammastraling van radondochters in de lucht en op de bodem

	4.3 Bepaling van de effectieve dosis door terrestrische straling en radon in het buitenmilieu
	4.3.1 Jaardosis door terrestrische straling
	4.3.2 Jaardosis door inhalatie van radondochters in het buitenmilieu

	4.4 Het buitenmilieu in Nederland in vergelijking met andere landen
	4.4.1 Terrestrische straling in een internationale context
	4.4.2 Outdoor radon in een internationale context


	5 Externe straling in het binnenmilieu
	5.1 De invloed van bouwmaterialen op externe straling binnenshuis
	5.1.1 Gammastraling uit bouwmaterialen
	5.1.2 Afscherming van terrestrische en kosmische straling door bouwmaterialen

	5.2 Regelgeving omtrent gammastraling uit bouwmaterialen
	5.3 Nationale gegevens over bouwmaterialen en externe straling in het binnenmilieu
	5.3.1 In Nederland toegepaste bouwmaterialen
	5.3.2 Nationale gegevens over afscherming van kosmische en terrestrische straling door gebouwen
	5.3.3 Meting van het externe stralingsniveau in Nederlandse gebouwen
	5.3.4 Berekening van het gammastralingsniveau door bouwmaterialen in Nederlandse gebouwen

	5.4 Bepaling van de effectieve dosis door externe straling in het binnenmilieu
	5.5 Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het buitenland
	5.5.1 Nederlandse bouwmaterialen vergeleken met die in het buitenland
	5.5.2 Externe straling in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het buitenland

	5.6 Mogelijke ontwikkelingen en handelingsperspectieven

	6 Radon en thoron in het binnenmilieu
	6.1 Dominante processen
	6.1.1 Influx van radon vanuit de ondergrond
	6.1.2 Exhalatie van radon en thoron uit bouwmaterialen
	6.1.3 Kortlevende vervalproducten van radon en thoron
	6.1.4 Passieve detectoren voor radon, thoron en de EETC

	6.2 Radon in het Nederlandse binnenmilieu
	6.2.1 Nationale surveys naar radon in woningen en andere gebouwen
	6.2.2 De jaargemiddelde radonconcentratie in Nederlandse woningen
	6.2.2.1 Statistische resultaten en data distributie
	6.2.2.2 Verschil tussen eengezins- en meergezinswoningen
	6.2.2.3 Invloed van bouwjaar en wijze van ventilatie
	6.2.2.4 Invloed van rookgedrag
	6.2.2.5 De invloed van locatie en bodemsoort

	6.2.3 De jaargemiddelde radonconcentratie in openbare gebouwen en op werkplekken

	6.3 Thoron en EETC in het Nederlandse binnenmilieu
	6.3.1 De jaargemiddelde thorondochterconcentratie in Nederlandse woningen
	6.3.2 De jaargemiddelde EETC in openbare gebouwen en op werkplekken
	6.3.3 Onderzoeksresultaten verband tussen thoronexhalatie en EETC

	6.4 Regelgeving en beleid
	6.4.1 Regelgeving met betrekking tot radon in het binnenmilieu
	6.4.2 Regelgeving met betrekking tot thoron in het binnenmilieu

	6.5 Bepaling van de stralingsdosis door radon en thoron in het binnenmilieu
	6.6 Vergelijking van de situatie in Nederland met die in het buitenland
	6.6.1 Radon in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het buitenland
	6.6.2 Thorondochters in het Nederlandse binnenmilieu vergeleken met het buitenland

	6.7 Mogelijke ontwikkelingen en handelingsperspectieven
	6.7.1 Mogelijke ontwikkelingen in bouwwijze en toepassing van bouwmaterialen
	6.7.2 Realistische maatregelen om blootstelling aan indoor radon te reduceren
	6.7.3 Realistische maatregelen om blootstelling aan thoron in de woning te reduceren


	7 Natuurlijke radioactiviteit in het lichaam door ingestie
	7.1 Algemene introductie
	7.2 Voedselconsumptie in Nederland
	7.3 Natuurlijke radionucliden in voedselproducten
	7.3.1 Kwalitatief overzicht van natuurlijke nucliden in voedsel
	7.3.2 Activiteitsconcentraties van terrestrische radionucliden in voedsel
	7.3.2.1 Radium-226
	7.3.2.2 Lood-210
	7.3.2.3 Polonium-210

	7.3.3 Activiteitsconcentraties van kosmogene radionucliden in voedsel
	7.3.3.1 Tritium
	7.3.3.2 Beryllium-7
	7.3.3.3 Koolstof-14


	7.4 Schatting van de stralingsdosis door ingestie
	7.5 Discussie

	8 Conclusies en aanbevelingen
	8.1 Samenvatting jaardosis Nederlandse bevolking door natuurlijke stralingsbronnen
	8.2 Discussie en aanbevelingen
	8.2.1 Kosmische straling op leefniveau
	8.2.2 Terrestrische straling
	8.2.3 Externe straling in de woning
	8.2.4 Radon en thoron in de woning
	8.2.5 Bouwmaterialen
	8.2.6 Verblijftijd binnen- en buitenshuis
	8.2.7 Natuurlijke radioactiviteit in milieucompartimenten en voedsel
	8.2.8 Stralingsdosis voor kinderen en kritieke groepen
	8.2.9 Vergelijking situatie in Nederland met die in andere westerse landen


	Bijlage 1. Historisch overzicht van studies over natuurlijke straling in Nederland
	i. EURATOM milieumonitoringsprogramma
	ii. SAWORA en RENA
	iii. STRAVE
	iv. Onderzoek naar variaties in de natuurlijke achtergrond
	v. Radon en thoron in woningen en gebouwen
	vi. Externe straling in woningen en gebouwen
	vii. Onderzoek naar stralingseigenschappen van bouwmaterialen
	viii. Blootstelling aan kosmische straling door vliegen
	ix. Blootstelling als gevolg van natuurlijke radioactiviteit in het lichaam

	Literatuuroverzicht



