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pekten van de natuur-
lijke radioaktiviteit belicht in het kader van de al-
gemene bodemeigenschappen. Het artikel begint
met een overzicht van de natuurlijke achtergrond-
straling in het algemeen en daarna wordt aange-
geven met welke bodemeigenschappen de ra-
dioaktiviteit van de bodem in verband kan worden
gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van on-
derzoeksresultaten die onlangs in een nationaal
programma zijn verkregen en van nog lopend on-
derzoek. De auteurs zijn werkzaam op het Kern-
fysisch Versneller Instituut van de RU Groningen.

De natuurlijke achtergrondstraling bestaat uit straling
afkomstig uit het heelal (kosmische straling) en uit stra-
ling afkomstig van vervallende radioaktieve kernen in
of op de aarde. De natuurlijke achtergrondstraling ten
gevolge van radioaktieve kernen in de aardbodem kan
sterk van plaats tot plaats verschillen. De belangrijkste

De radioaktiviteit van een stof, het aantal vervallen-
de kernen per tijdseenheid, wordt (tegenwoordig)
uitgedrukt inbecquerel: 1 Bq is 1 vervallende kern
van een soort per sekonde. Bij elke radioaktieve
kernsoort (radionuklide) hoort een karakteristieke
tijd, de halverings tijd {VA): de tijd waarna nog de
helft van het oorspronkelijke aantal kernen over is.
Om het effekt van de radioaktiviteit van een stof op
het lichaam te berekenen is het nodig te weten wat
de energie van de straling is, of het alfa-, bèta-, of
gammastraling is, of de bestraling inwendig of uit-
wendig is, en als het inwendig is in welk orgaan de
stof zich ophoopt. Voor inwendige bestraling zijn
modellen opgesteld waarmee het effekt van deze
straling op het lichaam wordt afgeschat. Voor uit-
wendige straling is dit eenvoudiger.
De grootheid die het effekt van straling op ons li-
chaam weergeeft is de sievert (Sv). Meer bekend is
de oude eenheid rem, gelukkig is de omrekening
nogal eenvoudig (1 Sv = 100 rem). Voor kleine do-
ses gebruikt men de millisievert (mSv); 1 mSv =
0,001 Sv. Voor een meer gedetailleerde beschrij-
ving van radioaktiviteit, stralingseenheden, stra-
lingsbelasting en stralingsschade bij mensen ver-
wijzen we naar een dit jaar verschenen boekje van
TNO(l).

bronnen van deze straling zijn de elementen uranium,
thorium enkalium en hun radioaktieve vervalproduk-
ten. Sommige gesteenten en ertsen bevatten deze ra-
dioaktieve kernen in een hoge koncentratie. In ons
land hebben we voornamelijk te maken met zand en
klei, al of niet bedekt met veen. In het algemeen kan
worden gesteld dat in klei hogere koncentraties van
deze natuurlijke radioaktieve stoffen voorkomen dan
in zand en veen.
Blootstelling van de mens aan de straling van bovenge-
noemde kernen is in twee kategorieën te onderschei-
den, nl. uitwendige en inwendige bestraling. Uitwen-
dige bestraling bereikt ons lichaam door straling in on-
ze omgeving. Inwendige bestraling is een gevolg van
de opname van deze kernen in ons lichaam door voed-
sel of door inademing. Van de drie soorten straling, al-
fa-, bèta-, en gammastraling, dringt uit de uitwendige

Fig 1. Rechts: stralingskaartvanNederland. De gebruikte (oude)
eenhedenzijnmikroröntgenperuur(tiR/h,zieoa. ref. 11 Verblijfin
een stralingsveld vanljiR/hgeefteen effektiefdosis ekuAvalentvan
drka 6nSv/h(l nanosievert is een miljoenste millisievert).
Links: globale grondsoortenkaart van Nederland (overgenomenu
vanDongen ea., ref. 2).

straling vooral de gammastraling door in ons lichaam.
Bij inwendige bestraling zijn alle drie de soorten van
belang.

In de tabel worden de waarden die bijdragen tot de
stralingsbelasting van de gemiddelde Nederlander ge-
geven. Zoals uit de tabel blijkt, is de gemiddelde stra-
lingsbelasting 2,5 mSv/jaar, waarvan ongeveer de
helft afkomstig is van inwendige bestraling. Hiervan le-
veren het radioaktieve edelgas radon en de bijbeho-
rende vervalprodukten ca. 0,9 mSv/jaar. Doordat ra-
don gasvormig is kan de koncentratie in woningen
sterk variëren; uit recent onderzoek blijken waarden
tussen 10 en 150 B q/m3 radon in lucht in woningen
voor te komen. Mede hierdoor varieert de stralings-
belasting in Nederland ruwweg tussen de 1 en 5 mSv/
jaar. De waarden in Nederland liggen gemiddeld lager
derlandliggengemiddeldlagerdan in andere landen zoals West-Duitsland, Frankrijk
of Skandinavië.
Risikoschattingen ten gevolge van straling zijn geba-
seerd op gegevens over tumorinduktie bij de mens bij

uithoge dosis (500 mSv of meer). Gemiddeld voor alle
soorten kanker is de bijdrage van de natuurlijke plus

GLOBALE GRONDSOORTENKAART VAN NEDERLAND STRALINGSKAART VAN NEDERLAND

O ZAND, STEEN. GRIND
E3 ZAND/LEEM, KLEI/VEEN
•1 KLFI, LEEM



Bg2. Kaarten van Ameland en Schiemomikoog met daarop
aangegeven depositie van de (hoofd)péen en de stralingstempi
fexklusielde bijdrage van kosmische straling).

medische achtergrondstraling ongeveer 1 procent.
Van de huidige bevolking van Nederland (14 miljoen
mensen) zal volgens ref. 1 ongeveer 20 procent (bijna
3 miljoen mensen) uiteindelijk aan kanker overlijden;
hiervan zijn er, volgens de schattingen, 30.000 ten ge-
volge van de blootstelling aan achtergrondstraling.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de periode waarin
men het risiko loopt een tumor te ontwikkelen 40 jaar
is; dus van een totale blootstelling van 40 X 2,5 -10 0
mSv aan achtergrondstraling.

Radioaktiviteit van de Nederlandse bodem
In het kader van het beleid dat gericht is op het binnen
aanvaardbare grenzen houden van de stralingsbelas-
ting van de bevolking in Nederland werd tussen 1982
en 1986 het Nationale Onderzoekprogramma Sfra-
Hngs Aspecten van Woonhygiëne en verwante Radio-
logische problemen (SAWORA) uitgevoerd. In dit on-
derzoek is door het Energie Centrum Nederland
(ECN) en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
en de Milieuhygiëne (RIVM) de gammastraling boven
de bodem gemeten. Door het Kernfysisch Versneller

Instituut (KVI) werd in het kader van dit programma
oa. de radonkoncentratie in de buitenlucht gemeten.
Naast het SAWORA programma wordt door het KVI,
in samenwerking met een vijftal andere instanties, on-
derzoek gedaan naar het voorkomen van zanden met
een hoge natuurlijke radioaktiviteit.
Al deze onderzoeken maken gebruik van kernfysische
meetmethoden, die door hun grote gevoeligheid kon-
centraties van radioaktieve stoffen kunnen opsporen
die ver beneden de detektiedrempél van andere tech-
nieken liggen. Op deze manier worden zowel de resul-
taten van andere metingen bevestigd als nieuwe as-
pekten van oa. de bodem gevonden. Dit soort onder-
zoek van de Nederlandse bodem is nog maar in de be-
ginfase; we rapporteren hier slechts de eerste
resultaten.

Gammastraling
Met het plaatsen van een gammadetektor boven de
grond krijgt men informatie omtrent het voorkomen
van radionukliden in ruwweg de bovenste 30 cm van
de bodem. Straling afkomstig van diepere lagen wordt
door de bovenste lagen geabsorbeerd. In het SA-
WORA onderzoek is door ECN en RIVM de stralings-
intensiteit op 1 m boven de Nederlandse bodem
globaal in kaart gebracht door, gelijkelijk over het land

verdeeld, op een duizendtal plaatsen te meten. Indien
we zoals in fig 1 deze stralingskaart met de grondsoor-
tenkaart (2) vergelijken zien we dat in het algemeen op
klei hogere intensiteiten worden gevonden dan op
zand of veen. Dit houdt verband met de eigenschap-
pen van klei waardoor deze grondsoort meer kalium,
uranium en thorium bevat. Dit wordt bevestigd door
metingen Van de Radiologische Dienst TNO te Am-
hem aan representatieve grondmonsters (3).
Op kleinere schaal kunnen er verschillen optreden die
de globale verschillen ver te boven gaan. Een voor-
beeld hiervan is de radioaktiviteit van zand in de dui-
nen en op het strand van de waddeneilanden. Onder
invloed van de werking van water en wind blijken er
plaatselijk verrijkingen op te treden van korrels zware
mineralen die elementen bevatten zoals titanium, zir-
konium en cerium. Deze korrels zijnverweringspro-
dukten van morene die in de ijstijden in het Noordzee-
bekken zijn afgezet. Door hun groter soortelijk gewicht
(ongeveer 4 vergeleken met 2,3 voor zand) kan door
het samenspel van wind en water op het strand kon-
centratie van deze mineralen optreden.
Het voorkomen van deze zanden was al enige tijd be-
kend uit tellingen met de hand van korrels, een zeer
omslachtig en tijdrovend werk dat oa. door de Gronin-.
ger geoloog Veenstra in de laatste decennia is uitge-
voerd. Het blijkt echter dat deze mineralen ook op een
eenvoudiger manier aan te tonen zijn: namelijk via de
radioaktiviteit van de insluitsels van uranium en
thorium in de kristalstruktuurvan deze mineralen, die
daarvoor een zekere voorkeur blijken te hebben. Hier-
door kenmerken deze koncentraties zich als plekken
met een verhoogde natuurlijke radioaktiviteit.
Pig 2 geeft een overzicht van de stralingsnivo's op
Ameland en Schiermonnikoog. Het stralingstempo in
deze figuur is gekorrigeerd voor de bijdrage van de
kosmische straling. Zoals uit de figuur is af te lezen
treden op Ameland hogere stralingsnivo's op dan op
Schiermonnikoog. Voor zover we nu begrijpen houdt
dit enerzijds verband met de stuifdijken die vroeger op
Ameland zijn aangelegd tussen de toenmalige deelei-
landjes en met het feit dat de kusterosie op Ameland
sterker is dan op Schiermonnikoog. Het hoge stra-
lingsgebied op Ameland ter hoogte van paal 9 is het
gebied met de hoogste natuurlijke achtergrondstraling
m Nederland dat ons bekend is. Het stralingstempo
bedraagt daar ongeveer 5 mSv/jaar.
Ook met het blote oog zijn de koncentraties van deze
zanden vaak goed waarneembaar. Door oa. de stra-
lingsschade in het kristal treedt een donkerkleuring op.
De koncentraties zijn daardoor veelal zichtbaar als
donkere banden in verse duinprofielen (bij afslag) of
als donkere platen op het strand aan de duinvoet. Zwa-
re-mineraal korrels nebben een kleinere afmeting dan
het normale kwarts zand en houden daardoor beter
water vast, ze zijn hierdoor beter erosiebestendig. De-
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ze eigenschap bevordert verder het koncentratiepro-
ces. Bij stuivend zand zijn de koncentratieprocessen
goed zichtbaar achter voorwerpen op het strand; een
eenvoudige manier om dit waar te nemen is bijvoor-
beeld uw eigen voet waarachter zich kringen van deze
donkere mineraalzanden vormen.

komponent effektieve dosis
ekwivalent (mSv/jaar)

Kosmische straling 0,34
Uitwendige straling a) 0,38
Inwendige straling a) 1,30
Medische toepassingen 0,50
Technische toepassingen (tv ed.) 0,02
Fall-outtgv. bovengrondse kernproeven 0,01

Totaal
"Tsjernobyl"

2,55
0,06

a) Deze komponenten zijn bijna geheel afkomstig van
de bodem.

De stralingsbelasting waaraan men in Nederland gemiddeld blootstaat
{zie referenties 1 en 3).

Alfastraling
Alfastraling heeft een geringe doordringbaarheid; si-
garettenvloei is voldoende om deze vormvan straling
tegen te houden. Toch geeft het meten van alfastraling
informatie over de bodem en zelfs over de meer die-
pere lagen ervan. Deze ogenschijnlijke tegenstelling
komt doordat we ons koncentreren op de alfastraling
van het natuurlijke edelgas radon en de optredende
vervalprodukten. Radon is een vervalprodukt van
uranium en heeft een halveringstijd van bijna vier da-
gen. Radon wordt derhalve ook in uraniumhoudende
gronden gevormd en kan via openingen in de bodem
naar de oppervlakte komen en zich aldaar vermengen
met de lucht. Indien op dit bodemoppervlak een huis
staat met een kruipruimte zal het radon zich met de
lucht in de kruipruimte vermengen en vervolgens kan
het via openingen in de vloer de woning binnenkomen

De radonkoncentratie in woningen is onder andere af-
hankelijk van de 'tocht-dichtheid'van de huizen. Ener-
giebesparende maatregelen in de laatste 15 jaar lijken
te leiden tot een toename in de radon-koncentratie
met 20 a 30%.
Radonkoncentraties kunnen worden gemeten met
een meerbeker waarin zich een stukje kunststof be-
vindt. De meerbeker is aan de bovenkant afgedekt met
een filter dat alleen gassen doorlaat. Alfadeeltjes ver-
oorzaken in het kunststof beschadigingen die met een
chemisch etsproces zichtbaar gemaakt kunnen wor-
den. Het aantal beschadigingen per oppervlakte-een-

heid is een maat voor de koncentratie van radon in de
lucht.
In het kader van het SAWORA-onderzoek zijn in een
1000-tal woningen en op cirka 250 plaatsen buiten ge-
durende eenjaar radonkoncentraties gemeten (4). In
de buitenlucht werden de meerbekers geplaatst in op
nestkastjes lijkende behuizingen op een hoogte van
1,5 m boven de grond. Deze buitenmetingen werden
aan de metingen toegevoegd uit pure nieuwsgierig-
heid, ondanks het feit dat men slechts kleine geleidelij-
ke verschillen verwachtte in dit kleine land met een zo
winderig klimaat.
Fig 3 geeft de globale radonkoncentratieverdeling in
de buitenlucht weer. Uit deze figuur blijkt dat van een
geleidelijke verandering van de radonkoncentratie
geen sprake is maar dat zich gebieden aftekenen met
een verhoogde koncentratie. Naast de grotere gebie-
den in Zeeuws-VIaanderen en Zuid-Limburg, vinden
we deze gebieden in de Haarlemmermeer, langs de
Veluwezoom, in Salland en langs de Fries-Groningse
kust. De hoogste koncentraties zijn gemeten in het ge-
bied rond Delfzijl. Verder bleek er een verschil te be-
staan tussen de gemiddelde koncentraties in twee aan-
sluitende halfjaarlijkse perioden.
Om een mogelijke verklaring te vinden hebben we de
weersomstandigheden in de twee halfjaarlijkse peri-
oden vergeleken. Uit deze vergelijking bleek dat de
meest waarschijnlijke verklaring van de koncentratie-
verschillen gezocht moest worden in het verschil in de
duur van windstille perioden. Met een dergelijke ver-
klaring ontstaan de radonkoncentratieverschillen in
deze windstille perioden. Dit maakt het begrijpelijk dat
bijvoorbeeld tussen de kop van Drente en het gebied
rond Delfzijl een faktor drie avier in de radonkoncen-
tratie optreedt. Aangezien in het meetjaar de windstille
periode overeen kwam met vier procent van de tijd
zouden volgens deze redenering de verschillen in ra-
donuitstoot uit de bodem 25 keer zo groot zijn.
Het verschil in radonuitstoot kan zijn oorsprong vinden
in zowel een verschil in uraniumkoncentratie in de bo-
dem als in een verschil in bodemeigenschappen zoals
porositeit en grondwaterstand. Naar deze verschillen
wordt thans nader onderzoek verricht. In het licht van
het voorkomen van zware mineraalzanden op de wad-
deneilanden ligt het voor de hand dat er een verband

Fig3. Jaargemiddelde radonkoncentratie in de buitenlucht.
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wordt gezocht tussen de verhoogde radonuitstoot in
het Fries-Gronings kleigebied en het voorkomen van
deze mineralen in de klei.

Konklusies en samenvatting
In dit artikel hebben wij willen aangeven dat kernfysi-
sche meetmethoden informatie over de bodem kun-
nen geven. De resultaten van onderzoeken die gebruik
maken van deze methoden geven aan dat naast de ge-
bruikelijke verschillen in grondsoort ook details zicht-
baar worden die met tot nu toe gebruikelijke meetme-
thoden slechts moeizaam verkregen zouden kunnen
worden. De radonkoncentratiemetingen geven aan
dat de kernfysische meetmethoden ook informatie
zouden kunnen verschaffen over de dynamische ei-
genschappen van de bodem. Deze ontwikkeling staat
echter nog maar aan het begin.
Verder hebben we willen aangeven dat de bodem in
Nederland voor het merendeel verantwoordelijk is
voor de stralingsbelasting ten gevolge van natuurlijke
radioaktiviteit. Uit ons radononderzoek is ook geble-
ken dat in de loop van de laatste j aren de stralings-
belasting is toegenomen door energiebesparende
maatregelen in de woningbouw. Deze toename, 0,2
tot 0,3 mSv per jaar, is aanzienlijk groter dan de toe-
name van de stralingsbelasting ten gevolge van het
reaktorongeluk in Tsjernobyl. Een beter begrip om-
trent de radonuitstoot door de bodem zou dan ook uit-
eindelijk kunnen leiden tot een aanzienlijke vermin-
dering van de stralingsbelasting van de bevolking. Ons
huidige onderzoekprogramma is daarop gericht.
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