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Publiekssamenvatting 

Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentraties 
Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 

In Nederland bevinden zich naar schatting 24.000 woningen met een 
jaargemiddelde radonconcentratie boven 100 becquerel (Bq) per 
kubieke meter. Vooral in eengezinswoningen met natuurlijke ventilatie 
in Zuid-Limburg en het Rivierengebied worden vaker overschrijdingen 
aangetroffen: 80 procent van de woningen met meer dan 100 Bq radon 
per kubieke meter bevindt zich daar. Dat komt doordat in deze gebieden 
gemiddeld genomen meer radon vanuit de bodem in de woning 
terechtkomt dan elders in Nederland. Het gaat hier om woningen uit 
1930 of later; van oudere woningen zijn geen radongegevens bekend. 
 
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hieruit volgt ook dat 100 Bq radon 
per kubieke meter in woningen voor Nederland haalbaar is als nationaal 
referentieniveau. Vanwege Europese regelgeving is elke lidstaat 
verplicht een nationaal referentieniveau vast te stellen om de 
gezondheidsrisico’s door blootstelling aan radon in woningen te 
beperken. Omdat de radonconcentraties in Europa door verschillen in 
omstandigheden sterk uiteenlopen, moet elk land een eigen 
referentieniveau bepalen. De gekozen waarde mag echter niet hoger zijn 
dan 300 Bq per kubieke meter. Lidstaten moeten ook een nationaal 
actieplan radon opstellen met acties om uit te zoeken waar hogere 
radonconcentraties verwacht worden. Verder moeten zij aangeven welke 
maatregelen nodig zijn om radonconcentraties boven het gestelde 
referentieniveau terug te dringen. 
 
Radonconcentraties in woningen boven 200 Bq per kubieke meter 
komen in Nederland nauwelijks voor. Dit maakt het mogelijk om met 
relatief simpele maatregelen een overschrijding van de 
radonconcentratie terug te brengen tot onder het referentieniveau. 
Welke maatregel in welk geval passend is, zal per situatie beoordeeld 
moeten worden. 
 
Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en 
in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vanuit deze materialen kan radon 
in gebouwen terechtkomen. Als radon vervalt, ontstaan radioactieve 
stoffen die na inademing het risico op longkanker vergroten.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).  
 
Kernwoorden: radon, straling, radioactiviteit, regelgeving, EURATOM, 
woningen, binnenmilieu, gezondheid, referentieniveau, maatregelen 
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Synopsis 

Dwellings in the Netherlands with possibly higher radon 
concentrations  
Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom 

There are approximately 24 thousand dwellings in the Netherlands with 
a time-averaged radon concentration higher than 100 becquerel (Bq) 
per cubic meter. Especially naturally ventilated single-family dwellings in 
either the southern part of Limburg or the Meuse-Rhine-Waal river delta 
are susceptible to higher radon concentrations: more than 80% of the 
Dutch dwellings with more radon than 100 Bq per cubic meter are found 
there. Soil characteristics in those regions cause more radon to enter 
the building, compared to elsewhere in the Netherlands. These results 
apply to dwellings built in 1930 or later; radon data from older dwellings 
are not available. 
 
These results were obtained from research conducted by RIVM. It was 
also shown that it is feasible for the Netherlands to adopt a national 
reference level for radon in dwellings of 100 Bq per cubic meter. The 
EURATOM directive 2013/59 compels member states to determine a 
national reference level for the time-averaged concentration of radon in 
dwellings. Due to very different local circumstances, radon 
concentrations vary over a wide range in Europe. Member states may 
therefore choose their own reference level, as long as it does not exceed 
300 Bq per cubic meter. They should also establish a national radon 
action plan. Under this plan, member states shall promote action to 
identify dwellings with radon concentrations exceeding the reference 
level and will encourage, where appropriate by technical or other means, 
radon concentration-reducing measures in these dwellings. 
 
In contrast to many other countries in Europe and elsewhere, radon 
concentrations in dwellings above 200 Bq per cubic meter are very rare 
in the Netherlands. As a result, relatively simple and inexpensive 
measures in existing Dutch dwellings will be sufficient to reduce radon 
concentrations above the proposed national reference level of 100 Bq 
per cubic meter to values well below. 
 
Radon is a radioactive noble gas that is generated by natural means in 
soils and in building materials with soil ingredients. From there, it may 
enter a building. When radioactive decay products from radon are 
inhaled, they increase the risk of lung cancer. 
 
This study was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and 
Radiation Protection (ANVS). 
 
Keywords: radon, radiation, radioactivity, legislation, EURATOM, 
dwellings, indoor, health, reference level, measures 
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Samenvatting 

Radon (Rn-222) is een radioactief edelgas, dat van nature ontstaat in de 
bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Van daaruit kan radon 
in gebouwen terechtkomen. De radioactieve stoffen die ontstaan als 
radon vervalt, dragen bij aan het risico op longkanker.  
 
In EURATOM-richtlijn 2013/59 zijn bepalingen opgenomen om de 
langetermijn gezondheidsrisico's van blootstelling aan radon te 
beperken. In Nederland worden deze verplichtingen uitgewerkt in een 
nieuw ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’, dat in 2018 
van kracht wordt. In dit besluit moet een nationaal referentieniveau zijn 
opgenomen voor de jaargemiddelde concentratie van radon in 
woningen. Dat referentieniveau mag ten hoogste 300 Bq/m3 bedragen, 
maar internationale organisaties adviseren om, afhankelijk van de 
situatie, te kiezen voor de laagst mogelijke waarde in het bereik van 100 
tot 300 Bq/m3. Ook moet de overheid een nationaal actieplan radon 
opstellen, waarin onder meer maatregelen zijn opgenomen om te 
inventariseren in welke woningen een jaargemiddelde radonconcentratie 
kan worden verwacht die het referentieniveau overschrijdt. Tevens dient 
men maatregelen te stimuleren om radonconcentraties in woningen 
boven het referentieniveau terug te dringen. 
 
Onderzoek, gebaseerd op een analyse van data van een recente 
nationale radon-survey, laat zien dat de keuze voor een referentieniveau 
van 100 Bq/m3 voor Nederland haalbaar is. Uit de data-analyse blijkt dat 
naar verwachting zo’n 24.000 woningen een jaargemiddelde 
radonconcentratie hebben hoger dan 100 Bq/m3. Daarvan zit ruim 80% 
(ongeveer 19.000 woningen) 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 dan het 
referentieniveau overschreden worden. Samen vormen deze 
438.000 woningen met mogelijk een radonconcentratie boven het 
referentieniveau 7% van het totale woningenbestand (6,2 miljoen 
woningen). In de resterende groep van bijna 5,8 miljoen woningen 
zitten naar verwachting nog eens vier- à vijfduizend woningen met een 
overschrijding. Omdat deze woningen geen gemeenschappelijke 
karakteristieken hebben, zijn ze erg moeilijk op te sporen. Alle 
bovengenoemde getallen hebben betrekking op woningen met bouwjaar 
1930 of later. 
 
Radonconcentraties boven 200 Bq/m3 komen in Nederland nauwelijks 
voor. Relatief simpele maatregelen zullen dus afdoende zijn om in geval 
van overschrijding de radonconcentratie terug te brengen tot onder het 
referentieniveau. Mogelijke 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 kruipruimte en/of kelders 
onder het huis. Welke maatregel in welk geval passend is, zal 
individueel beoordeeld moeten worden. 
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Uit het hierboven genoemde onderzoek blijkt dat de radonconcentratie 
in nieuwbouwwoningen significant lager is dan in oudere woningen. 
Vooral hoge waardes komen minder vaak voor. Het lijkt daarom niet 
nodig om voor nieuwbouw extra bouwvoorschriften te overwegen om de 
radonconcentratie in de woning nog verder terug te brengen.  
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1 Aanleiding 

In EURATOM-richtlijn 2013/59 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor 
de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan 
ioniserende straling …’ zijn bepalingen opgenomen om de langetermijn-
gezondheidsrisico's van blootstelling aan radon te beperken (EURATOM 
2014). In Nederland worden deze verplichtingen uitgewerkt in een 
nieuw ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’. Volgens 
plan wordt dit besluit in 2018 van kracht. 
 
Radon (Rn-222) is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de 
bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Van daaruit kan radon 
in gebouwen terechtkomen. De radioactieve stoffen die ontstaan als 
radon vervalt, dragen bij aan het risico op longkanker. Ongeveer 2,5% 
van het aantal longkankergevallen in Nederland wordt toegeschreven 
aan radon1 (Smetsers, Blaauboer et al. 2015). Het is dus belangrijk om 
de blootstelling hieraan zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.  
 
De belangrijkste verplichtingen uit de richtlijn om de langetermijn-
risico’s van radon aan te pakken bestaan uit: 

1. Het vaststellen van nationale referentieniveaus2 voor 
radonconcentraties binnenshuis, waarbij geldt dat een 
referentieniveau voor het jaargemiddelde van de 
activiteitsconcentratie van radon in de lucht niet meer mag 
bedragen dan 300 Bq/m3. Het gaat hierbij om referentieniveaus 
voor woningen, werkplekken en publiek toegankelijke 
gebouwen3. 

2. De invoering van een nationaal actieplan radon, waarin onder 
meer maatregelen zijn opgenomen om te inventariseren in welke 
woningen een jaargemiddelde radonconcentratie kan worden 
verwacht die het referentieniveau overschrijdt. Tevens dienen 
maatregelen gestimuleerd te worden om de radonconcentratie in 
deze woningen terug te dringen. En de overheid heeft de plicht 
om informatie beschikbaar te stellen over de blootstelling aan 
radon in gebouwen, de bijbehorende gezondheidsrisico's, het 
belang van radonmetingen en de beschikbare technische 
middelen om bestaande radonconcentraties terug te dringen.  

 
In dit rapport wordt een wetenschappelijke onderbouwing gepresenteerd 
om een nationaal referentieniveau voor radonconcentraties in woningen 
te kunnen kiezen. Vervolgens wordt uitgewerkt hoeveel woningen in 
Nederland naar verwachting een jaargemiddelde radonconcentratie 
hebben boven een gegeven referentieniveau en waar we deze woningen 

 
1 Ongeveer 1% van het aantal longkankergevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan thoron (Rn-220), 
een andere radon-isotoop die onder andere kan vrijkomen uit wandafwerkmaterialen. Samen gaat het dus om 
3,5%. 
2 Een referentieniveau is in het Euratom-besluit gedefinieerd als ‘een dosisniveau of activiteitsconcentratie in 
een noodsituatie of bestaande situatie waarboven blootstelling als ongepast wordt beschouwd, hoewel het geen 
limiet is die niet mag worden overschreden’. 
3 Dit rapport beperkt zich tot radon in woningen. 
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voornamelijk zullen aantreffen. Ten slotte worden enkele maatregelen 
genoemd om de radonconcentraties in deze woningen te reduceren.  
De aanbevelingen in dit rapport zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een 
analyse van data verkregen uit een recente nationale survey, waarbij de 
jaargemiddelde concentraties bepaald zijn van radon- en thorondochters 
in een aselecte steekproef van circa 2500 Nederlandse woningen, 
gebouwd vanaf 1930 (Smetsers, Blaauboer et al. 2015).  
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2 Resultaten radon-survey 2013-2014 

In een representatieve groep van ruim 2500 woningen, gebouwd vanaf 
1930, heeft het RIVM in de periode 2013-2014 de jaargemiddelde 
concentratie van radon4 bepaald. Ook hebben bewoners een vragenlijst 
ingevuld, zodat de meetresultaten gedifferentieerd kunnen worden naar 
het gedrag van de bewoners en de eigenschappen van de woning. Dit 
onderzoek geeft antwoord op vragen als: Wat is de over alle woningen 
gemiddelde radonconcentratie en wat is de verdeling van de 
jaargemiddelde radonconcentratie in Nederlandse woningen? En zien we 
daarbij ook verschillen, bijvoorbeeld per bouwperiode of voor 
verschillende regio’s in Nederland? De resultaten van deze survey, die 
zijn beschreven in (Smetsers, Blaauboer et al. 2015), kunnen als volgt 
worden samengevat:  
 
De radonconcentratie bedraagt gemiddeld over alle woningen in 
Nederland 15,6 Bq/m3. In de helft van de woningen is de 
radonconcentratie lager dan 12,2 Bq/m3, en in 95 procent lager dan 
38 Bq/m3. In 0,4 procent van de huizen zijn waarden gevonden tussen 
100 en 200 Bq/m3. In eengezinswoningen is de radonconcentratie 
gemiddeld hoger dan in meergezinswoningen (flats, appartementen en 
dergelijke). In woningen vanaf 2000 is de gemiddelde radonconcentratie 
22 procent lager dan de gemiddelde waarde over alle woningen sinds 
1930. Verder laten de data een locatieafhankelijkheid zien die lijkt samen 
te hangen met de bodemsoort ter plaatse: in Noord- en West-Nederland 
is de gemiddelde radonconcentratie lager, en in het rivierengebied en 
Zuidoost-Nederland hoger. De hoogste regiogemiddelde waarde, van 
ongeveer 40 Bq/m3, treffen we aan in Zuid-Limburg. Dat is twee en een 
half keer zo hoog als het Nederlandse landelijk gemiddelde, maar in 
vergelijking met andere Europese landen, zoals Finland, Zweden, 
Luxemburg, Tsjechië en Hongarije, is dat nog steeds laag: daar worden 
namelijk landelijk gemiddelde waarden gevonden van meer dan 
100 Bq/m3. En in sommige regio’s (in die landen maar bijvoorbeeld ook in 
België, Frankrijk, Zwitserland en Spanje) ligt de regiogemiddelde waarde 
nog vele malen hoger (UN 2006, EU 2013).  
 
Ter onderbouwing van aanbevelingen voor het nationaal actieplan radon 
in woningen zijn in 2016 aanvullende analyses uitgevoerd. Daarbij is 
extra gekeken naar de relatie tussen de radonconcentratie, de 
eigenschappen van de woning, bodemtype en locatie. Dit aanvullende 
onderzoek is uitvoerig beschreven in een Engelstalig artikel (Smetsers, 
Blaauboer et al. 2016). Hieronder worden de belangrijkste bevindingen 
samengevat. 
 
Radon in woningen is afkomstig uit bouwmaterialen of ontstaat in de 
bodem en komt van daaruit, vaak via de kruipruimte, de woning in. De 
radonconcentratie binnenshuis wordt mede bepaald door de mate van 
uitwisseling van radonrijke lucht in de woning met lucht van buiten, die 

 
4 In die survey is tevens de jaargemiddelde concentratie van thorondochters bepaald, maar gegevens over 
thorondochters worden in dit rapport niet gebruikt. 
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doorgaans radonarm is. De locatieafhankelijkheid van radon in woningen 
hangt vooral samen met verschillen in bodemtype. Twee factoren zijn 
daarbij van belang: 

1. De concentratie van Ra-226 in de bodem ter plaatse. Het 
gasvormige Rn-222 (radon) wordt immers gevormd door 
radioactief verval van Ra-226 (radium), dat ingesloten zit in de 
matrix van het bodemmateriaal. De hoeveelheid Ra-226 in de 
bodem bepaalt dus hoeveel Rn-222 daar ontstaat. 

2. De doorlaatbaarheid van de bodem voor het gasvormige radon, 
wat vooral bepaald wordt door bodemtextuur en 
vochtigheidsgehalte.  

 
Beide factoren bepalen hoeveel radon vlak onder de woning beschikbaar 
is, om van daaruit in de woning te komen. Eigenschappen van de woning 
(woningtype, ventilatiesysteem, doorlaatbaarheid bodemplaat enzovoort) 
bepalen vervolgens in welke mate radon ook werkelijk binnen kan komen 
en op kan bouwen tot een radonconcentratie binnenshuis.  
 
Het is niet bekend in hoeverre toepassing van bouwmaterialen in 
Nederland regiogebonden is. Voor nieuwbouwwoningen is dat minder 
aannemelijk, maar bij oudere woningen is eertijds mogelijk wel de 
voorkeur gegeven aan gebruik van regionaal geproduceerde 
bouwmaterialen. In deze studie gaan we uit van de aanname dat de 
bodem de dominante factor is om regionale verschillen in de 
concentratie van radon in woningen te verklaren. Eventueel gebruik van 
lokaal geproduceerde bouwmaterialen, zoals leem of bakstenen, zal 
deze invloed hooguit versterken. 
 
De invloed van de bodem en van eigenschappen van de woning op de 
radonconcentratie binnenshuis worden in de volgende twee secties 
nader toegelicht. 
 

2.1 Relatie met bodemsoort en locatie 
De wereldwijd gemiddelde radonconcentratie in woningen bedraagt 
45 Bq/m3 (UN 2010), maar in diverse gebieden in de wereld, 
zogenoemde ‘radon prone areas’, treffen we regiogemiddelde 
radonconcentraties aan die een orde van grootte hoger zijn (UN 2006, 
EU 2013). Het gaat dan vaak om gebieden waar hard gesteente 
(‘bedrock’) direct aan het aardoppervlak ligt. Radon dat diep in het 
gesteente ontstaat, kan soms gemakkelijk via spleten aan het oppervlak 
komen. Dat effect wordt versterkt door de bouw van huizen op deze 
stenen ondergrond: vooral als zo’n huis verwarmd wordt, ontstaat er 
een schoorsteeneffect met extra aanzuigende werking. Woningen met 
een jaargemiddelde radonconcentratie van meer dan duizend Bq/m3 zijn 
in dit soort gebieden niet uitzonderlijk. 
 
Zulke situaties komen in Nederland niet voor. Dat komt omdat de 
bodem in Nederland vrijwel uitsluitend bestaat uit sedimentlagen die 
gevormd zijn in het Pleistoceen (2,58 miljoen tot 11.700 jaar geleden) 
en het Holoceen (de afgelopen 11.700 jaar). Deze sedimentlagen zijn 
soms meer dan een kilometer dik (DINOloket 2017). Als er in Nederland 
radon vanuit de bodem in woningen komt, dan is dat radon afkomstig 
uit de bovenste paar meter van het sediment. In deze toplagen treffen 
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we in Nederland verschillende soorten bodems aan. Het gaat dan om 
klei, zand, veen, leem en mengsels daarvan.  
 
De hoeveelheid Ra-226 in de bodem is een maat voor de hoeveelheid 
radon die daar ontstaat. Als we zouden beschikken over een 
gedetailleerde kaart van de Ra-226-concentratie in de bovenste 
bodemlaag, zouden we daarmee gebieden kunnen aanwijzen waar we 
meer huizen kunnen verwachten met een verhoogde radonconcentratie. 
Zo’n kaart is niet beschikbaar, maar we hebben wel een redelijk 
alternatief. In de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw is 
er in Nederland onderzoek gedaan naar het stralingsniveau in het 
buitenmilieu. In dat zogenoemde SAWORA-onderzoek zijn toen op een 
6x6 km grid ruim 1000 stralingsmetingen uitgevoerd (Van Dongen, 
Potma et al. 1984, Van Dongen and Stoute 1985). Tien jaar later zijn die 
gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gecombineerd 
met gegevens over de bodemsoort ter plaatse. Uit die combinatie van 
data is vervolgens een gedetailleerde terrestrische stralingskaart 
geconstrueerd (Smetsers and Blaauboer 1996). Een terrestrische 
stralingskaart laat als functie van de locatie zien wat de 
stralingsintensiteit is (doorgaans bepaald op één meter hoogte) als 
gevolg van de aanwezigheid van natuurlijke radioactieve stoffen in de 
bodem. 
 

 
Figuur 1. Terrestrische stralingskaart van Nederland, met daarin aangegeven 
gebieden (A,B,C) met een meer dan gemiddelde concentratie aan Ra-226 in de 
bodem. Zie voor meer informatie over de samenstelling van deze kaart 
(Smetsers and Blaauboer 1996). 
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De terrestrische stralingskaart van Nederland (zie Figuur 1) toont drie 
gebieden waar het stralingsniveau in het buitenmilieu hoger is dan 
gemiddeld, onder meer vanwege hogere concentraties Ra-226 in de 
bodem. Het gaat – in aflopende volgorde – om:  

A. Zuid-Limburg, waar we voornamelijk leemgronden aantreffen; 
B. de rivierdelta tussen Nederrijn, Waal en Maas, waar bodems 

deels uit rivierklei bestaan; 
C. gebieden langs de kust en de provincie Flevoland, waar we 

bodems aantreffen met een zeker gehalte aan zeeklei. 
 
In deze gebieden wordt dus meer radon in de bodem gevormd dan 
gemiddeld. Dat wil overigens niet zeggen dat het daar ontstane radon 
ook in alle gevallen gemakkelijk in woningen terechtkomt. Daarover 
later meer. 

 
Figuur 2. Zogenoemde ‘box-and-whisker-plot’ van radonconcentraties in 
woningen voor acht verschillende bodemsoorten. De ronde punten geven de 
gemiddelde waarden aan. De onderste ‘box’ toont de data tussen de 25- en 
50-percentiel-waarde en de bovenste ‘box’ die tussen de 50- en 75-percentiel. 
De ‘whiskers’ lopen van de 10-percentiel tot de 90-percentiel. Geheel links zien 
we de resultaten voor de complete dataset van 2500 woningen, en daarnaast de 
resultaten voor de 58% van de woningen op locaties met het label ‘bebouwd’. 
 
Met de gegevens van de circa 2500 woningen uit de laatste radon-
survey kan ook rechtstreeks gekeken worden naar de relatie tussen 
radon in woningen en de bodemsoort ter plaatse. We hebben die 
analyse uitgevoerd, gebruikmakend van de 2006-versie van de 
1:50.000-bodemkaart van Alterra (De Vries, De Groot et al. 2003). Deze 
kaart maakt onderscheid tussen acht verschillende bodemtypen en 
hanteert daarnaast een categorie ‘bebouwd’. In zo’n omgeving is er door 
bebouwing zoveel verstoring van de oorspronkelijke bodem, dat het niet 
meer mogelijk of zinvol is om de bodemsoort ter plaatse te benoemen.  
Het bestaan van deze categorie laat tevens de beperkingen zien van dit 
onderzoek: woningen staan immers overwegend in een bebouwde 
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omgeving. Dat wordt duidelijk geïllustreerd door het feit dat maar 10% 
van het oppervlak in Nederland het label ‘bebouwd’ heeft gekregen, 
maar daar treffen we 58% aan van de woningen die deelgenomen 
hebben aan de radon-survey. Voor het onderzoek tussen radon en 
bodemsoort blijft dus maar 42% van de woningen over. En ook voor die 
woningen geldt dat de bodem ter plaatse in meer of mindere mate 
verstoord is, wat van negatieve invloed is op het correlatie-onderzoek. 
 
Ondanks deze beperkingen hebben we per bodemtype gekeken naar de 
spreiding in radonconcentraties in woningen. Het resultaat is 
weergegeven in Figuur 2. Op leemgronden treffen we duidelijk verhoogde 
radonconcentraties aan. Op zavel (dat is zand met maximaal 30% klei) 
zien we licht verhoogde waarden. Leem komt veel voor in Zuid-Limburg. 
Zavel treffen we aan op sommige plaatsen in de rivierdelta (rivierklei), 
langs de kust en in de provincie Flevoland (zeekleigebieden). Iets lagere 
waarden dan gemiddeld vinden we voor veen, en veel lagere waarden 
voor de zeldzame bodemsoort ‘moerig op zand’. Opvallend is dat de 
spreiding van radonwaarden in woningen op locaties met het label 
‘bebouwd’ nauwelijks afwijkt van de spreiding in de volledige dataset van 
2500 woningen.  
 

 
Figuur 3. De 1:50.000-bodemkaart van WUR-Alterra (De Vries, De Groot et al. 
2003), weergegeven op een grid van Rijksdriehoek-coördinaten (in meters). 
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Ook opvallend is dat klei wel geassocieerd wordt met een hogere Ra-226-
concentratie (Köster, Keen et al. 1988, Smetsers and Blaauboer 1996), 
maar we vinden op zuivere kleigronden geen systematisch verhoogde 
radonconcentratie in woningen. Waarschijnlijk komt dat door de fijne 
structuur van klei en de relatief hoge vochtigheid van kleigronden. Het 
gevolg is dat klei moeilijk doorlaatbaar is voor radon, zeker in vergelijking 
met drogere en meer grofkorrelige grondsoorten, zoals zand en zavel 
(Nazaroff 1992, UN 2000).  
 
Figuur 3 toont de zogenoemde 1:50.000-bodemkaart van Nederland van 
WUR/Alterra (De Vries, De Groot et al. 2003). Figuur 4 laat zien waar we 
de laatste radon-survey-woningen hebben aangetroffen met een 
jaargemiddelde radonconcentratie die minstens drie keer zo hoog is als 
de landelijk gemiddelde waarde van 15,6 Bq/m3.  
 

 
Figuur 4. Verhoogde radonconcentraties in woningen. Grid: Rijksdriehoek (m). 
Kleine markers tonen de locatie van de circa 2500 woningen die betrokken 
waren bij de survey (Smetsers, Blaauboer et al. 2015). Grote markers tonen de 
locaties van woningen met een jaargemiddelde radonconcentratie hoger dan 3, 
4, 5 of 6 keer het landelijk gemiddelde (15,6 Bq/m3). De meeste verhogingen 
treffen we aan in Zuid-Limburg en het gebied tussen Nederrijn, Waal en Maas. 
De gekleurde achtergrond (Kriging-interpolatie) geeft een indicatie van de 
regionaal gemiddelde waarde. 



RIVM Rapport 2017-0032 

 Pagina 19 van 34 
 

 

Verhoogde radonconcentraties zien we vooral in Zuid-Limburg 
(regiogemiddelde waarde circa 40 Bq/m3) en in iets mindere mate in de 
rivierdelta van Nederrijn, Waal en Maas, verder aangeduid als 
Rivierengebied (regiogemiddelde waarde circa 25 Bq/m3). Daarbij dient 
te worden opgemerkt dat veel woningen met een verhoogde 
radonconcentratie in deze gebieden gebouwd zijn op locaties met het 
bodemlabel ‘bebouwd’.  
 
Buiten deze twee regio’s treffen we ook woningen aan met een hogere 
radonconcentratie, maar het relatieve aantal is daar gering. En het gaat 
daar bijna altijd om enkelvoudige gevallen. Opvallend is dat we in 
gebieden waar veel zeeklei voorkomt géén systematische verhoging van 
de radonconcentratie in woningen zien; dit in tegenstelling tot gebieden 
met veel rivierklei. De bodem heeft dus wel een zekere invloed op de 
radonconcentratie in woningen, maar op grond van bovenstaande 
bevindingen kunnen woningen met mogelijk een verhoogde 
radonconcentratie niet betrouwbaar genoeg geïdentificeerd worden door 
(uitsluitend) te selecteren op het bodemlabel van het bouwkavel. Een 
geschikter alternatief is om meer algemeen naar regio’s te kijken 
waar - vanwege de algemene bodemkarakteristieken ter plaatse -  
clusters voorkomen van woningen met hogere radonconcentraties. 
 

2.2 Relatie met type woning en ventilatiesysteem 
De ruim 2500 woningen van de radon-survey uit 2013-2014 zijn naar 
type ingedeeld in dertien verschillende categorieën, waaronder een 
groep ‘onbekend’ (70 woningen) en een groep ‘divers’ (168 woningen).  
 
Als we in dit rapport de term ‘eengezinswoning’ gebruiken, dan hebben 
we het over de combinatie van de volgende groepen (met tussen 
haakjes de aantallen): 

• rijtjeshuizen (1086) 
• vrijstaande huizen / bungalows (430); 
• twee-onder-één-kapwoningen (393); 
• zelfstandige bejaardenwoningen (37); 
• boerderijen en tuinderijen (31); 
• herenhuizen/grachtenpanden (18). 

 
Met de term ‘meergezinswoningen’ doelen we op de combinatie van: 

• flats in een gebouw met ten hoogste vier verdiepingen (156); 
• flats in een gebouw met meer dan vier verdiepingen (99); 
• etagewoningen/maisonnettes (67); 
• etage/flats in grachtenpanden (2); 
• studentenwoningen/flats (5). 

 
In totaal gaat het dus om 1995 eengezinswoningen en 
329 meergezinswoningen. Van 238 woningen is het type onbepaald. 
Deze gegevens zijn afgeleid uit de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG).  
 
We hebben in de survey-data gekeken naar de locaties van een- en 
meergezinswoningen in Nederland, en naar eventuele verschillen in de 
radonconcentratie. Conform verwachting blijkt het relatieve aandeel 
meergezinswoningen in de steden groter te zijn, en dan vooral in de 
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Randstad5. In meergezinswoningen verwachten we gemiddeld genomen 
een lagere radonconcentratie dan in eengezinswoningen, omdat het 
binnendringen van radon vanuit de bodem in flats en appartementen 
een minder belangrijke rol speelt dan bij eengezinswoningen. Dat 
vermoeden blijkt te kloppen: in meergezinswoningen vinden we een 
gemiddelde radonconcentratie van 13,1 Bq/m3, terwijl de gemiddelde 
waarde voor eengezinswoningen met 16,3 Bq/m3 zo’n 25% hoger is. 
Ook treffen we binnen de categorie meergezinswoningen relatief weinig 
woningen aan met een radonconcentratie groter dan drie keer het 
landelijk gemiddelde (0,9%). Bij eengezinswoningen is dat percentage 
met 3,9% ruim vier keer zo groot. 
 
Verder blijkt er een verband te zijn tussen de gemiddelde 
radonconcentratie en het type ventilatiesysteem van de woning. Voor 
deze analyse hebben we opnieuw en in meer detail gekeken naar de 
vragenlijsten die de bewoners hebben ingevuld. Uit deze analyse bleek 
dat de meeste woningen (68,9%) een natuurlijk ventilatiesysteem 
hebben. In deze groep bedraagt de gemiddelde radonconcentratie 
16,3 ± 0,4 Bq/m3. In de resterende 31,1% van de woningen treffen we 
mechanische ventilatiesystemen (22,4%), gebalanceerde 
ventilatiesystemen (3,0%) en gemengde vormen van ventilatiesystemen 
(5,8%) aan. In de gecombineerde groep van woningen met een 
geforceerde vorm van ventilatie is de gemiddelde radonconcentratie met 
14,0 ± 0,4 Bq/m3 zo’n 14% lager dan in de groep woningen met 
uitsluitend natuurlijke ventilatie. De woningen met geforceerde ventilatie 
zijn gemiddeld ongeveer 20 jaar jonger dan de woningen met uitsluitend 
natuurlijke ventilatie. We hebben daarom ook gekeken of we binnen één 
bouwperiode (van typ. 10 jaar) verschillen zien tussen woningen met en 
zonder geforceerde ventilatie. We vinden dan, afhankelijk van de 
bouwperiode, dat de gemiddelde radonconcentratie in woningen met 
uitsluitend natuurlijke ventilatie 3 tot 43% hoger is dan de gemiddelde 
radonconcentratie in woningen met geforceerde ventilatie. Maar 
vanwege het kleiner aantal woningen per subgroep zijn de gevonden 
verschillen niet altijd statistisch significant.  

 
5 Als we kijken naar de geografische zwaartepunten van de een- en meergezinswoningen uit het onderzoek, 
dan ligt het zwaartepunt van de meergezinswoningen ongeveer 20 km meer westelijk dan dat van de 
eengezinswoningen. 
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3 Bouwstenen voor een nationaal plan ‘Radon in woningen’ 

EURATOM-richtlijn 2013/59 schrijft voor dat alle lidstaten nationale 
referentieniveaus vast moeten leggen en een nationaal actieplan op 
moeten stellen om de langetermijnrisico’s van radon binnenshuis aan te 
pakken. Dit alles moet begin 2018 van kracht zijn (EURATOM 2014). In 
dit kader moeten onder meer de volgende elementen worden uitgewerkt6: 

1. De lidstaten stellen een nationaal referentieniveau vast voor 
radonconcentraties in woningen. Het referentieniveau voor het 
jaargemiddelde van de activiteitsconcentratie in de lucht mag 
niet meer bedragen dan 300 Bq/m3. 

2. In het kader van hun nationaal actieplan bevorderen de lidstaten 
maatregelen ter inventarisering van de woningen waar de 
radonconcentratie (als jaargemiddelde) het referentieniveau 
overschrijdt. 

3. En zij moedigen, in voorkomend geval, met technische en 
financiële middelen, maatregelen aan om de radonconcentratie in 
deze woningen terug te dringen. 

 
3.1 Nationaal referentieniveau voor radon in woningen 

In Europa komen grote verschillen voor als het gaat om de concentratie 
van radon in woningen. Dat komt onder meer door verschillen in 
bodemgesteldheid en 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. Het 
rookgedrag van de bevolking speelt dus ook een rol in de beoordeling van 
de risicosituatie op nationaal niveau. De EURATOM Council erkent de 
aanwezigheid van grote verschillen tussen de lidstaten en biedt daarom 
enige vrijheid bij het vaststellen van de referentieniveaus. Zowel de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als de International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) hebben hierover aanbevelingen 
uitgebracht. De ICRP adviseert 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 gekozen worden, van maximaal 
300 Bq/m3 (WHO 2009). 
 
Op dit moment oriënteren alle EURATOM-lidstaten zich op de hoogte van 
de referentieniveaus in hun land. Nog geen enkel land heeft hierover al 
een besluit genomen, maar er circuleren wel conceptwaarden die in 
wetenschappelijke en bestuurlijke bijeenkomsten uitgewisseld en 
besproken zijn (AGES 2016). Die voorstellen variëren van 100 tot 
300 Bq/m3, waarbij soms onderscheid gemaakt wordt tussen bestaande 
en nieuw te bouwen woningen. Nederland is, samen met Denemarken, tot 
op heden het enige land dat aanstuurt op een referentieniveau voor radon 
in (bestaande en nieuwe) woningen van 100 Bq/m3. Nederland kan zich 
deze relatief lage waarde permitteren, want de radonsituatie in Nederland 

 
6 In dit rapport beperken we ons tot radon in woningen. 
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is gunstig ten opzichte van veel andere Europese landen. Afgaande op de 
laatste radon-survey geldt voor ongeveer 0,4% van de woningen (vanaf 
1930) dat de jaargemiddelde radonconcentratie binnenshuis hoger is dan 
het voorgestelde referentieniveau van 100 Bq/m3 (Smetsers, Blaauboer et 
al. 2015). Ter vergelijking: in Ierland zit 8% van de woningen boven het 
beoogde nationale referentieniveau van 200 Bq/m3 (Dowdall, Murphy et 
al. 2017) en in Zwitserland is de radonconcentratie in meer dan 10% van 
de woningen hoger dan 300 Bq/m3 (Palacios Gruson, Barazza et al. 
2015). De omstandigheden met betrekking tot radon in woningen 
verschillen dus sterk binnen Europa, en dat uit zich in de verschillende 
voorstellen voor de te hanteren referentieniveaus voor radon in woningen.  
 
In de volgende paragrafen presenteren we een nadere onderbouwing 
voor het voorstel om in Nederland te kiezen voor een referentieniveau 
van 100 Bq/m3 en geven we aan welk type en hoeveel woningen met 
een hogere radonconcentratie waar te verwachten zijn. 
 

3.2 Identificatie van woningen met een kans op overschrijding van 
het referentieniveau 
Ten tijde van de laatste radon-survey stonden er in Nederland 
6,2 miljoen woningen met bouwjaar 1930 of later (BZK 2013). In de 
willekeurig getrokken steekproef van ruim 2500 woningen troffen we 
tien woningen aan met een jaargemiddelde radonconcentratie hoger dan 
100 Bq/m3. Omdat we de steekproef als representatief mogen 
beschouwen voor het gehele Nederlandse woningbestand vanaf 1930 
(Smetsers, Blaauboer et al. 2016), kunnen we uit de survey-data 
afleiden dat er in Nederland alles bij elkaar zo’n 24.000 woningen 
(bouwjaar ≥1930) staan met een radonconcentratie hoger dan 
100 Bq/m3. De vraag is nu of we die woningen met een redelijke mate 
van waarschijnlijkheid kunnen aanwijzen. 
 
We zoeken dus een set van criteria waarmee we zo goed mogelijk 
woningen kunnen identificeren met een gerede kans op een 
radonconcentratie boven het referentieniveau. Ofwel, in andere woorden: 

1. Binnen de groep aangeduide woningen willen we een zo hoog 
mogelijk percentage woningen aantreffen met inderdaad een 
radonconcentratie boven het referentieniveau (minimalisatie 
vals-positieven). 

2. We willen dat er zo weinig mogelijk huizen buiten de aangewezen 
groep vallen die toch een radonconcentratie hebben boven het 
referentieniveau (minimalisatie vals-negatieven). 

 
We hebben daarvoor verschillende mogelijkheden onderzocht. Omdat er 
binnen de steekproef maar erg weinig woningen zijn met een waarde 
hoger dan 100 Bq/m3, hebben we voor dit onderzoek een groter deel 
van de hoge waarden in de datadistributie in beschouwing genomen: de 
analyse voor identificatie van woningen met mogelijk meer radon is 
uitgevoerd op basis van de 84 woningen in de steekproef met een 
radonconcentratie hoger dan drie keer het landelijk gemiddelde 
(3 x 15,6 = 46,8 Bq/m3). Boven die waarde blijkt de kans op het vinden 
van een woning met een bepaalde radonconcentratie exponentieel af te 
nemen met toenemende radonconcentratie. De optimale selectie van 
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woningen met mogelijk meer radon is verkregen op basis van de 
volgende drie criteria: 

1. het gaat om eengezinswoningen; 
2. deze woningen staan in een van deze twee gebieden: 

a. Zuid-Limburg, in Figuur 4 aangegeven als een rechthoek met 
hoekpunten (170000,305000) en (205000,350000); 

b. het rivierengebied tussen Nederrijn, Waal en Maas, in Figuur 4 
aangegeven als een rechthoek met hoekpunten 
(135000,415000) en (200000,450000); 

3. in de woning wordt uitsluitend een natuurlijke vorm van ventilatie 
toegepast. 

 
In Figuur 5 zijn de resultaten van deze analyse samengevat. De markers 
laten per groep zien welk deel van de woningen een radonconcentratie 
heeft hoger dan drie, vier, vijf of zes keer het landelijk gemiddelde. Let 
daarbij op de logaritmische schaal. Door deze markers is voor iedere 
groep woningen een rechte lijn gefit. Deze lijn, die aangeeft hoe sterk 
de kans op overschrijding exponentieel afvalt met toenemende 
radonconcentratie, is gebruikt om de kans te berekenen dat een woning 
in een bepaalde groep een radonconcentratie heeft boven het met een 
pijl aangegeven referentieniveau. 
 

 
Figuur 5, Fractie woningen met een radonconcentratie hoger dan de aangegeven 
waarde, voor drie groepen van woningen. De pijl markeert het voorgestelde 
Nederlandse referentieniveau voor radon in woningen van 100 Bq/m3. De kans 
dat een natuurlijk geventileerde eengezinswoning in Zuid-Limburg daar boven 
zit is ruim 10%. Voor hetzelfde type woning in het Rivierengebied is die kans 
bijna 2%. Voor de resterende groep van woningen is die kans slechts 0,08%. 
 
Natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in Zuid-Limburg maken 2% uit 
van het totale woningenbestand in Nederland7. Afgerond gaat het gaat dan 

 
7 Bedoeld wordt steeds: woningen met een bouwjaar 1930 of later. 
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om 126.000 woningen, waarvan ruim 10% boven het voorgestelde 
referentieniveau van 100 Bq/m3 zit. Dat zijn dus ongeveer 
13.000 woningen. Natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in het 
Rivierengebied (zie Figuur 4) maken 5% uit van het totale 
woningenbestand in Nederland. Het gaat dan, afgerond, om 
312.000 woningen. Van die woningen zit bijna 2% boven het voorgestelde 
referentieniveau van 100 Bq/m3, ofwel bijna 6.000 woningen. In de 
resterende 5.762.000 woningen (93% van het totale woningenbestand) is 
de kans op overschrijding van het referentieniveau met 0,08% erg klein, 
maar omdat het zoveel woningen betreft gaat het in deze groep naar 
verwachting toch nog om zo’n 4.000 à 5.000 gevallen.  
 

 
Figuur 6. Natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in Zuid-Limburg en het 
Rivierengebied vertegenwoordigen samen 7% van het totale woningenbestand 
(bouwjaar vanaf 1930) in Nederland (links), maar in die beperkte groep van 
woningen treffen we ruim 80% van de woningen aan met een radonconcentratie 
boven het voorgestelde nationale referentieniveau van 100 Bq/m3 (rechts). 
 
Dus uitgaande van een nationaal referentieniveau van 100 Bq/m3 zal 
van de woningen met een radonconcentratie hoger dan dit 
referentieniveau ruim 80% te vinden zijn in twee groepen woningen, te 
weten natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in Zuid-Limburg en 
het Rivierengebied, die samen 7% van het woningenbestand uitmaken. 
De resterende woningen met een overschrijding, bijna 20%, hebben 
geen gemeenschappelijke kenmerken en zijn dus veel moeilijker te 
identificeren. 
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Tabel 1: Woningen in verschillende groepen met een radonconcentratie hoger 
dan het referentieniveau, voor vier alternatieve waarden. Per groep en per 
referentieniveau zijn aangegeven: de kans dat een woning in de groep een 
radonconcentratie heeft hoger dan het referentieniveau (‘Kans op 
overschrijding’), het aantal huizen in de groep boven het referentieniveau 
(‘Aandeel woningen > referentie’) en het aandeel van de groep op het totale 
aantal woningen boven het referentieniveau (‘Aandeel woningen verhoogd’).  
 

  

Groep van 
woningen 

(bouwjaar ≥ 
1930) 

Natuurlijk 
geventileerde 

eengezins-
woningen in 
Zuid-Limburg 

Natuurlijk 
geventileerde 

eengezins-
woningen in 

Rivierengebied 

Alle andere 
woningen in 
Nederland 

Totale 
woningen-

bestand 

 Aantal woningen: 125.800 312.000 5.762.000 6.200.000 

Referentie-
niveau 

radon in 
woningen 
(Bq/m3) 

Percentage 
woningenbestand: 

2% 5% 93% 100% 

  
Kans op 

overschrijding: 30% 12,1% 1,6% 2,7% 

50 
Aantal woningen 

> referentie: 37.600 37.700 92.500 167.800 

  
Aandeel woningen 

verhoogd: 22% 22% 55% 100% 

  
Kans op 

overschrijding: 18% 4,8% 0,4% 0,9% 

75 
Aantal woningen 

> referentie: 22.200 14.900 20.600 57.800 

  
Aandeel woningen 

verhoogd: 38% 26% 36% 100% 

  
Kans op 

overschrijding: 10,5% 1,9% 0,08% 0,4% 

100 
Aantal woningen 

> referentie: 13.200 5.900 4.600 23.700 

  
Aandeel woningen 

verhoogd: 56% 25% 19% 100% 

  
Kans op 

overschrijding: 3,7% 0,3% 0,004% 0,09% 

150* 
Aantal woningen 

> referentie: 4.600 900 200 5.800 

  
Aandeel woningen 

verhoogd: 79% 16% 3% 100% 

* De getallen voor 150 Bq/m3 zijn onzeker, omdat die waarde ver buiten het 
datagebied valt waarop de overschrijdingskansen zijn gebaseerd. 
 
Bij de bovenstaande analyse zijn we uitgegaan van een referentieniveau 
van 100 Bq/m3, maar eenzelfde type analyse kan gedaan worden voor 
andere keuzes. In Tabel 1 zijn de resultaten weergeven voor vier 
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verschillende keuzes voor het referentieniveau, namelijk 50, 75, 100 en 
150 Bq/m3. Merk op dat de resultaten voor 150 Bq/m3 tamelijk onzeker 
zijn. Die waarde ligt immers ver buiten het gebied waarbinnen empirisch 
is aangetoond dat de kans op overschrijding van een gegeven 
concentratie exponentieel afneemt met het toenemen van die 
concentratie. 
 
In Figuur 5 zagen we al dat de kans op een verhoogde 
radonconcentratie voor natuurlijk geventileerde eengezinswoningen in 
Zuid-Limburg het grootst is, gevolgd door de kans voor huizen van 
hetzelfde type in het Rivierengebied. Voor de resterende woningen is die 
kans vele malen kleiner. Maar we zien ook dat de drie lijnen uit elkaar 
lopen. Dat betekent dat bij verlaging van het referentieniveau de twee 
geïdentificeerde regio’s steeds minder exclusief worden. In  
Tabel 1 zien we dat terug: bij 100 Bq/m3 zit meer dan 80% van de 
woningen met een hogere radonconcentratie in een van beide regio’s en 
dat percentage loopt op tot 97% bij een keuze voor 150 Bq/m3. Maar bij 
75 Bq/m3 zit nog maar 64% in de geïdentificeerde gebieden en bij 
50 Bq/m3 is dat percentage gedaald tot 45%.  
 

3.3 Passende maatregelen voor de reductie van radon in woningen 
Al vele tientallen jaren zijn er wereldwijd tal van maatregelen genomen 
en getest om de radonconcentratie in woningen te verlagen. Een helder 
overzicht van frequent in Europa en Noord-Amerika genomen 
maatregelen is te vinden in (Rahman and Tracy 2009). Er bestaan twee 
typen maatregelen. Eén type is erop gericht te verhinderen dat radon in 
de leefruimtes (woonkamer en dergelijke) komt. Het andere type 
maatregel zorgt ervoor dat het radon dat binnengekomen is verdund 
wordt. Systemen kunnen passief zijn (bijvoorbeeld radonbarrières) of 
actief (bijvoorbeeld luchtafzuigsystemen). De kosten voor de aanschaf 
en de exploitatie van radonreductiesystemen lopen sterk uiteen. De 
lokale situatie bepaalt in hoeverre een bepaald radonreductiesysteem 
zinvol kan worden toegepast. 
 
Zoals gezegd is de radonsituatie in Nederland, vergeleken met veel 
andere landen in Europa, gunstig. Als we uitgaan van een nationaal 
referentieniveau van 100 Bq/m3, dan zijn er naar schatting zo’n 24.000 
overschrijdingen. Waarden boven 200 Bq/m3 komen nauwelijks voor, 
dus een reductie van de concentratie met een factor twee zal in bijna 
alle gevallen voldoende zijn om de radonconcentratie onder het 
referentieniveau te brengen. Dat betekent dat voor Nederland relatief 
simpele maatregelen afdoende zullen zijn. 
 
De volgende maatregelen komen daarvoor in aanmerking: 

• Verbeterde ventilatie van de woonruimtes, bijvoorbeeld door 
installatie van een mechanisch ventilatiesysteem, het verhogen 
van de flow van een reeds aanwezig mechanisch 
ventilatiesysteem, het opnieuw openen van luchtafvoerbuizen in 
huis of het maken van extra ventilatieopeningen. 

• Het dichten van scheuren en gaten rond aan- en afvoerbuizen 
(vooral vanuit de kruipruimte) en het afdichten van de 
benedenvloer van de woning met radondicht folie. 
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• Verbeterde ventilatie van kruipruimte en/of kelders onder het 
huis, hetzij passief (extra ventilatieopeningen), hetzij actief 
(mechanische afzuiging). In België zijn goede ervaringen 
opgedaan met een systeem waarmee de grond onder het gebouw 
met een ventilator op onderdruk gebracht wordt (Paridaens, De 
Saint-Georges et al. 2005). In een enkel (extreem) geval kan 
deze maatregel ook in Nederland van nut zijn. 

 
Welke maatregel passend is, zal altijd in individuele situaties moeten 
worden beoordeeld. 
 
In nieuwbouwwoningen is de radonconcentratie significant lager dan in 
oudere woningen (Smetsers, Blaauboer et al. 2015). Vooral hoge waardes 
komen minder vaak voor. Dat zien we bijvoorbeeld aan de 
90-percentielwaarde: voor woningen gebouwd vanaf 1960 t/m 1989 
vinden we een 90-percentielwaarde gelijk aan 30 Bq/m3. In woningen uit 
de periode 2000 t/m 2009 is de 90-percentiel al gezakt tot 22,1 Bq/m3 en 
over de laatste jaren (2010 t/m 2012) vinden we een nog lagere waarde 
van 16,4 Bq/m3. Het lijkt daarom niet nodig om voor nieuwbouw extra 
bouwvoorschriften te overwegen voor de reductie van radon.  
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4 Discussie 

Hoewel de radonsituatie in Nederland gunstig is ten opzichte van veel 
andere (Europese) landen, is het nog altijd zo dat radon gemiddeld 
genomen een van de grootste bijdragen levert aan de stralingsbelasting 
van Nederlandse burgers. Ieder jaar krijgen naar schatting ongeveer 
vierhonderd personen (onzekerheidsmarge: 100-800) longkanker als 
gevolg van blootstelling aan radon (Rn-222) en thoron (Rn-220). 
Daarvan komt 70% op het conto van radon (Smetsers, Blaauboer et al. 
2015). Het nemen van passende maatregelen in Nederland om de 
risico’s van blootstelling aan radon (en thoron) te reduceren is dus te 
rechtvaardigen, te meer omdat de kosten daarvan beperkt zijn. 
 
In EURATOM-richtlijn 2013/59 zijn bepalingen opgenomen om de 
langetermijngezondheidsrisico's van blootstelling aan radon te beperken 
(EURATOM 2014). In dit kader moeten alle EURATOM-lidstaten een 
nationaal referentieniveau voor de concentratie van radon in woningen 
vaststellen, dat niet hoger mag zijn dan 300 Bq/m3. In Nederland 
worden deze verplichtingen uitgewerkt in een nieuw ‘Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’.  
 
Internationale organisaties bevelen aan om, waar mogelijk, te kiezen voor 
de laagste waarde in het bereik van 100 tot 300 Bq/m3. De Nederlandse 
overheid stuurt aan op implementatie van de laagst genoemde waarde, 
voor zowel bestaande als nieuwe woningen. Dit rapport laat zien dat dit 
voornemen op technisch-wetenschappelijke gronden haalbaar is. Voor 
zover nu bekend heeft binnen Europa alleen Denemarken dezelfde 
ambitie. Een keuze voor een nog lagere waarde dan 100 Bq/m3 wordt niet 
aanbevolen. Nederland zou daarmee niet alleen internationaal erg uit de 
pas lopen, maar het levert ook problemen op voor een andere belangrijke 
eis in de richtlijn, namelijk de identificatie van woningen met een 
radonconcentratie boven het referentieniveau.  
 
Op grond van data van de meest recente nationale radon-survey in 
Nederland hebben naar schatting 24.000 woningen in Nederland 
(bouwjaar 1930 of later) een jaargemiddelde radonconcentratie hoger 
dan 100 Bq/m3. Een uitvoerige data-analyse heeft aangetoond dat ruim 
80% van deze woningen te vinden is in 7% van het woningenbestand 
(ca. 438.000 woningen). Het gaat dan om eengezinswoningen met 
uitsluitend natuurlijke ventilatie in twee regio’s: Zuid-Limburg en het 
Rivierengebied. De resterende 5.762.000 woningen herbergen een 
kleine 20% van de woningen met een overschrijding. Indien gekozen 
zou worden voor een lager referentieniveau, dan neemt de exclusiviteit 
van de gehanteerde selectiecriteria (twee regio’s, eengezinswoningen, 
natuurlijke ventilatie) af. Bij een referentieniveau van 75 Bq/m3 zit 64% 
van de woningen met een hogere concentratie in de geselecteerde 
groep, en bij een keuze voor 50 Bq/m3 nog maar 45%.  
 
De twee geïdentificeerde regio’s vallen samen met gebieden waar het 
terrestrische stralingsniveau en daarmee de concentratie Ra-226 in de 
bodem hoger is dan gemiddeld in Nederland. Opvallend is dat de 
radonconcentratie in woningen in gebieden met veel zeeklei niet verhoogd 
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is. Want ook daar treffen we in de bodem hogere stralingsniveaus aan 
vanwege natuurlijke radioactiviteit (waaronder Ra-226) in de bodem. Dit 
komt vermoedelijk door de fijne structuur van zeeklei en een relatief hoog 
vochtigheidsgehalte. Daarbij speelt mogelijk ook een rol dat het 
grondwaterpeil in zeekleigebieden vaak hoog gehouden wordt, om te 
voorkomen dat zout water binnendringt. Ook wordt in dit soort regio’s ten 
behoeve van woningbouw meer dan gemiddeld geheid en wordt de 
bovenste grondlaag soms vervangen. Er zijn dus diverse factoren die 
kunnen verklaren waarom we in zeekleigebieden weinig huizen aantreffen 
met hogere radonconcentraties. Het vergt echter meer onderzoek om het 
belang van deze factoren kwantitatief te kunnen duiden.  
 
De twee regio’s met hogere radonconcentraties in woningen zijn in dit 
onderzoek enigszins arbitrair aangeduid door middel van rechthoeken 
binnen het Rijksdriehoek-coördinatenstelsel. Voor 
communicatiedoeleinden is het wellicht handiger om deze regio’s te 
duiden aan de hand van de postcode. Voor Zuid-Limburg is dat 
eenvoudig: de regio binnen de rechthoek komt tamelijk precies overeen 
met de combinatie van de tweecijferige postcodegebieden8 61, 62, 63 en 
64. Voor het Rivierengebied wordt een redelijke match gevonden door 
de tweecijferige postcodegebieden 40, 41, 53, 65 en 66 te combineren, 
met daarbij opgeteld de delen van de postcoderegio’s 39, 67, 68 en 69 
die ten zuiden liggen van de rijksweg A12. 
 
De in dit rapport besproken maatregelen richten zich op vermindering 
van de radonconcentratie in de woning. Maar de risico’s van blootstelling 
aan radon kunnen nog op een geheel andere wijze gereduceerd worden. 
Het is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat de kans op het krijgen 
van longkanker als gevolg van blootstelling aan radon9 voor rokers 
circa 25 keer zo groot is als voor nooit-rokers die langdurig aan een 
gelijke hoeveelheid radon zijn blootgesteld (Darby, Hill et al. 2004). In 
Nederland krijgen naar schatting 400 mensen10 per jaar longkanker als 
gevolg van blootstelling aan radon (Rn-222) en thoron (Rn-220)11. Ook 
voor deze groep geldt dat het voornamelijk rokers betreft (Smetsers, 
Blaauboer et al. 2015). Als de volledige Nederlandse bevolking nooit 
gerookt zou hebben, dan zou het aantal gevallen van longkanker per 
jaar door radon en thoron volgens berekening minimaal een factor 10 
lager zijn dan nu het geval is. Stoppen met roken levert hoe dan ook 
een forse gezondheidswinst op, maar het vermindert dus ook de 
gezondheidsrisico’s van blootstelling aan radon.  

 
8 De Nederlandse postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. De eerste 2 cijfers geven een 
gebied aan van om en nabij 400 km2. Nederland is opgedeeld in 90 tweecijferige postcodegebieden. De andere 
cijfers en letters zorgen voor onderverdelingen binnen de tweecijferige postcodegebieden. 
9 Vrijwel zeker geldt dat, vanwege de analogie van het type blootstelling, ook voor blootstelling aan thoron, 
maar dat is tot op heden niet wetenschappelijk afdoende onderzocht. 
10 Onzekerheidsmarge: 100-800. 
11 De bijdrage van radon is circa 70% en die van thoron circa 30%. 



RIVM Rapport 2017-0032 

 Pagina 31 van 34 
 

 

5 Conclusie 

In het nieuwe ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’, dat 
in 2018 van kracht wordt, moet een nationaal referentieniveau zijn 
opgenomen voor de jaargemiddelde concentratie van radon in 
woningen. Dit referentieniveau mag conform EURATOM-regelgeving niet 
hoger zijn dan 300 Bq/m3. De internationale organisaties ICRP en WHO 
bevelen aan om, indien de situatie dat toelaat, te kiezen voor een 
referentieniveau van 100 Bq/m3. Onderzoek, gebaseerd op een analyse 
van data van een recente nationale radon-survey, laat zien dat de keuze 
voor een referentieniveau van 100 Bq/m3 voor Nederland haalbaar is.  
 
Uit de data-analyse volgt verder dat naar verwachting zo’n 
24.000 woningen (bouwjaar 1930 of later) een jaargemiddelde 
radonconcentratie hebben boven het voorgestelde nationale 
referentieniveau van 100 Bq/m3. Van die woningen valt ruim 80% (ruim 
19.000 woningen) binnen de groep van natuurlijk geventileerde 
eengezinswoningen in twee goed omschreven regio’s: Zuid-Limburg en 
het Rivierengebied. In die gebieden komt er gemiddeld genomen meer 
radon vanuit de bodem in de woning. Samen vormen deze 
428.000 woningen met mogelijk een radonconcentratie boven het 
referentieniveau 7% van het totale woningenbestand. In de resterende 
groep van 5.762.000 woningen zitten naar verwachting nog eens vier- à 
vijfduizend woningen met een overschrijding. Omdat die vier- à 
vijfduizend woningen geen gemeenschappelijke karakteristieken 
hebben, zijn ze veel moeilijker op te sporen. 
 
Radonconcentraties boven 200 Bq/m3 komen in Nederland nauwelijks 
voor. Dat betekent dat relatief simpele maatregelen afdoende zullen zijn 
om in geval van overschrijding de radonconcentratie terug onder het 
referentieniveau te brengen. Mogelijke maatregelen zijn: verbeterde 
ventilatie van de woonruimtes, het dichten van scheuren en gaten rond 
aan- en afvoerbuizen (vooral vanuit de kruipruimte), het afdichten in de 
kruipruimte van de benedenvloer van de woning met radondicht folie en 
verbeterde ventilatie van kruipruimte en/of kelders onder het huis. 
Welke maatregel in welk geval passend is, zal individueel beoordeeld 
moeten worden. 
 
In nieuwbouwwoningen is de radonconcentratie significant lager dan in 
oudere woningen. Vooral hoge waardes komen minder vaak voor. Het 
lijkt daarom niet nodig om voor nieuwbouw extra bouwvoorschriften te 
overwegen om de radonconcentratie in de woning terug te brengen.  
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