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DE NORM PROBLEMATIEK IN DE BELGISCHE 
INDUSTRIE

Studiedag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor 
Stralingsbescherming

Brussel, 25 februari

INLEIDING - INTRODUCTION

Jean-Paul Minon

NIRAS/ONDRAF, Kunstlaan 14, B-1210 Brussel

Recente nationale en internationale wetteksten besteden erg veel aandacht 
aan beroepsactiviteiten die gebruik maken van zogenaamde natuurlijke 
stralingsbronnen, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor de niet-
nucleaire industrie. De niet-nucleaire industrie maakt geen gebruik van 
kunstmatig radioactieve isotopen tijdens haar industriële activiteiten, 
maar van grondstoffen die in min of meerdere mate concentraties van 
natuurlijke radio-isotopen bevatten, zoals uranium en thorium. Deze radio-
isotopen kunnen in verhoogde concentraties terechtkomen in de afval- of 
processtromen van de niet-nucleaire industrie. Bijgevolg kan deze industrie 
indirect bijdragen tot de verhoging of verspreiding van de radioactiviteit 
in het milieu. Deze problematiek wordt in de internationale literatuur 
aangeduid met het acroniem NORM (Naturally Occuring Radioactive 
Materials).

Selon la loi-programme du 12 décembre 1997, les sites de l’industrie non 
nucléaire contenant des radio-isotopes naturels à la suite d’une activité 
professionnelle, pourraient faire partie du domaine d’activités de l’ONDRAF, 
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l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 
enrichies. Cette loi confie à l’ONDRAF la charge, entre autres, d’établir un 
répertoire de toutes les installations nucléaires présentes sur le territoire 
belge et de tous les sites contenant des substances radioactives. Une 
bonne partie de ces sites appartient à l’industrie belge non nucléaire avec 
laquelle l’organisme entretient naturellement beaucoup moins de contacts. 
L’organisme a donc dû se familiariser avec ce «nouveau» monde.

Het in kaart brengen van de beroepsactiviteiten die natuurlijke 
stralingsbronnen gebruiken, is een complexe uitdaging die de bijdragen 
vergt van experts op het vlak van stralingsbescherming, radioactief afval 
en de NORM-problematiek in het algemeen. Om deze uitdaging aan te 
gaan, richtte NIRAS een taakgroep op die bestond uit de erkende instelling 
AV CONTROLATOM, de studiecentra NRG (Nuclear Research and consultancy 
Group) uit Nederland en het SCK●CEN. Het werk van deze taakgroep leidde 
tot een rapport dat voor het eerst in de Belgische industriële geschiedenis 
een overzicht biedt van de NORM-problematiek. De leden van deze taakgroep 
zullen u in de komende uren wegwijs maken in dit rapport waarvan u op 
het einde van de dag een exemplaar zult ontvangen.

Au terme de cette journée d’étude, ce rapport s’avérera un instrument 
indispensable à l’ONDRAF pour remplir les tâches qui lui ont été confiées 
par la loi-programme du 12 décembre 1997. Cette première reconnaissance 
pourra également servir de fil conducteur pour l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire (AFCN) dans l’accomplissement de ses missions 
réglementaires.

Enfin, l’ONDRAF tient à remercier tous les membres du groupe de travail pour 
l’excellente collaboration dont ils ont fait preuve lors de l’établissement du 
rapport. Sans les mentionner individuellement ici, l’organisme ne saurait 
souligner assez l’apport inestimable des nombreuses entreprises que le 
groupe de travail a contactées dans le cadre de ses travaux.
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DOEL EN OPZET VAN DE STUDIE “OVERZICHT VAN DE 
NORM-PROBLEMATIEK IN DE BELGISCHE INDUSTRIE”

Christian Cosemans, Fiore Sassi
NIRAS/ONDRAF, Kunstlaan 14, B-1210 Brussel

Hans Vanmarcke
SCK●CEN, Boeretang 200, B-2400 Mol

Samenvatting

Op 12 december 1997 werd via de publicatie van een programmawet een 
nieuwe opdracht toevertrouwd aan NIRAS. De Instelling is sindsdien onder 
andere belast met het opstellen van een repertorium van de plaats en de 
toestand van alle nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen 
bevatten. Dit repertorium bestaat niet enkel uit sites met een nucleaire 
vergunning, maar ook uit niet-nucleaire sites waar verhoogde niveaus van 
radioactiviteit kunnen optreden als een gevolg van de aanwezigheid van 
natuurlijk radioactieve stralingsbronnen.

De identificatie van de nucleaire sites is gebaseerd op een inventaris van 
de nucleaire vergunningen zoals de bevoegde overheden die in de loop der 
jaren uitreikten. Niet-nucleaire sites dienen echter niet te beschikken over 
een dergelijke vergunning zodat hun identificatie de ontwikkeling vergde 
van een specifieke methodologie.

Het opstellen van een dergelijke methodologie bleek een omvangrijke 
taak te zijn die NIRAS toevertrouwde aan een taakgroep die bestond 
uit Controlatom, het SCK●CEN, het Nederlandse NRG en NIRAS. Deze 
presentatiebelicht de opzet en het doel van de methodologie
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1. Inleiding

De wetgever belast NIRAS onder meer met het opstellen van de inventaris 
van de nucleaire passiva. Met het opstellen van die inventaris wil de 
regering het opduiken van nieuwe nucleaire passiva vermijden. Daarom 
vraagt ze aan NIRAS om voor het Belgisch grondgebeid een lijst op te stellen 
van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle plaatsen 
die radioactieve stoffen bevatten en van de saldi die de exploitanten en de 
eigenaars moeten financieren om de kosten te dekken van alle lopende en 
toekomstige ontmantelings- en saneringswerken.

Tijdens de eerste cyclus van de inventaris van de nucleaire passiva stelde 
NIRAS die lijst op aan de hand van een zo volledig mogelijke inventaris 
van de nucleaire vergunningen van klassen I, II en III die de bevoegde 
overheden in de loop der jaren uitreikten aan ondernemingen en privé-
personen die de radioactiviteit voor nucleaire toepassingen gebruiken. 
Beschikken ondernemingen of privé-personen niet over een vergunning, 
dan komen ze niet terecht op de door NIRAS opgestelde lijst.

Het koninklijk besluit van 20.07.01 vergroot echter het toepassingsgebied 
van koninklijk besluit van 28.02.63 tot de beroepsactiviteiten waarbij 
natuurlijke stralingsbronnen worden gebruikt, wat belangrijke gevolgen 
kan hebben voor de niet-nucleaire industrie. De niet-nucleaire industrie 
maakt geen gebruik van kunstmatig radioactieve isotopen tijdens haar 
industriële activiteiten, maar gebruikt wel grondstoffen die in mindere 
of meerdere mate concentraties aan natuurlijke radio-isotopen bevatten, 
zoals bijvoorbeeld uranium en thorium. Deze radio-isotopen kunnen in 
verhoogde concentraties terechtkomen in de afval- of processtromen van 
de niet-nucleaire industrie. Bijgevolg kan deze industrie indirect bijdragen 
tot de verhoging of verspreiding van de radioactiviteit in het milieu. De 
sites1 van de niet-nucleaire industrie waarop zich natuurlijke radio-isotopen 
bevinden als gevolg van een beroepsactiviteit maken aldus deel uit van het 
toepassingsdomein van de inventaris van de nucleaire passiva.

Deze tekst belicht de wijze waarop NIRAS zich vertrouwd maakte met deze 
tamelijk nieuwe problematiek. Dit gebeurde enerzijds door een studie 
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die NIRAS zelf uitvoerde op basis van reeds beschikbare gegevens, maar 
anderzijds ook door het in het leven roepen van een taakgroep die bestond 
uit specialisten ter zake.

2. Wettelijk kader

De Belgische wetgeving terzake is voornamelijk gebaseerd op twee teksten, 
namelijk de programmawet van 12.12.97 en het koninklijk besluit van 
20.07.01. De hierna volgende tekst belicht kort de relevante krachtlijnen 
van deze wetteksten en beschrijft de mogelijke interacties.

2.1 Programmawet van 12.12.97

Artikel 9 van de programmawet van 12.12.97 betreffende de inventaris 
van de nucleaire passiva heeft bovenal een preventief karakter: het wil de 
vorming van nieuwe passiva voorkomen door tijdig situaties te onderkennen 
die corrigerende maatregelen vergen. Meer in het bijzonder vertrouwt het 
NIRAS de volgende opdracht toe:

—  het opstellen van een repertorium met de plaats en de toestand van 
alle nucleaire installaties en van alle sites die radioactieve stoffen 
bevatten,

—  het ramen van de bijbehorende ontmantelings- en 
saneringskosten,

—  het evalueren van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor 
de financiering van deze lopende of toekomstige werkzaamheden, 
en

— het bijwerken van deze inventaris elke vijf jaar.

Hetzelfde artikel 9 van de programmawet van 12.12.97 breidt het 
toepassingsgebied van de inventaris, dat zich tot dan tot het radioactief 
afval en de overtollige hoeveelheden verrijkte splijtstoffen beperkte, uit 
tot de radioactieve stoffen in het algemeen. Voor NIRAS leidt het artikel 
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tot een vrij nieuwe aanpak en een aanzienlijke toename van het aantal 
gesprekspartners, omdat het bepaalt dat ‘de exploitanten van de nucleaire 
installaties en de houders van radioactieve stoffen of, bij ontstentenis, hun 
eigenaars, de Instelling op eigen verantwoordelijkheid en op eenvoudig 
verzoek de informatie moeten verstrekken die nodig is voor het opmaken 
van de inventaris […]’.

2.2 Koninklijk besluit van 20.07.01

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 20.07.01 identificeert de 
beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen worden gebruikt 
die een risico inhouden op externe blootstelling, opname door ingestie of 
inademing van natuurlijke radioactieve stoffen. Het komt tegemoet aan de 
eisen van artikel 40.2 van richtlijn 96/29/Euratom. Deze activiteiten zijn:

— productie van fosfaten,

— aanwending van zirkoniumzand,

— tingieterijen,

— extractie van zeldzame aarden,

—  vervaardiging van elektroden voor las- en soldeerwerken die 
thorium bevatten,

—  elke andere beroepsactiviteit, gedefinieerd door het FANC en 
opgenomen in  een lijst, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze beroepsactiviteiten dienen het voorwerp uit te maken van een aangifte 
gericht aan het FANC (artikel 9.1) vóór 01.09.03, hetzij ten laatste twee jaar 
na de publicatie van het koninklijk besluit van 20.07.01 in het Belgisch 
Staatsblad (artikel 81.2). Er bestaat echter een reëel risico dat bepaalde 
van de betrokken bedrijven zich niet kenbaar maken bij het FANC omdat 
ze de nieuwe reglementering niet kennen of omdat ze zich niet bewust 
zijn van de radioactieve aard van hun grondstoffen, hun halfafgewerkte of 
afgewerkte producten, of van hun afval.
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Artikel 9.3 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat indien de 
dosisniveaus die zijn vastgesteld in artikel 20.3 voor personen van het 
publiek of voor beroepshalve blootgestelde personen worden overschreden 
of kunnen worden overschreden, het FANC in overeenstemming met 
de eisen van het artikel 41 van Richtlijn 96/29/Euratom correctieve 
maatregelen kan opleggen. Indien, ondanks deze correctieve maatregelen, 
de dosisniveaus vastgesteld in artikel 20.3 toch nog worden of kunnen 
worden overschreden dan kan het FANC aan de betrokken onderneming een 
gedeelte of alle reglementaire voorschriften opleggen die van toepassing 
zijn op handelingen. Dit betekent dat radioactieve stoffen met verhoogde 
concentraties van natuurlijke radio-isotopen kunnen ‘promoveren’ omwille 
van de grote hoeveelheden van deze stoffen. Het FANC neemt deze beslissing 
in de vorm van een vergunning (artikel 9.4), die bijzondere voorwaarden 
kan bevatten die niet in het koninklijk besluit zijn voorzien, maar die ze 
nodig acht om de veiligheid en de milieuhygiëne te waarborgen of de 
bescherming van het milieu te verzekeren. Elke onderneming die het 
voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, moet worden opgenomen 
in het repertorium van de installaties en sites waarvan NIRAS de inventaris 
opmaakt.

3. Methodologie voor het identificeren van potentieel  
besmette sites en terreinen

Anticiperend op de implicaties van het koninklijk besluit van 20.07.01, 
startte NIRAS tijdens de eerste vijfjaarlijkse cyclus van de inventarisopdracht 
met het zich vertrouwd maken met de vaak complexe materie van de niet-
nucleaire beroepsactiviteiten in België. Dit mondde enerzijds uit in een 
preliminaire studie die NIRAS zelf uitvoerde op basis van een radiometrische 
kaart van het Belgisch grondgebied. Anderzijds groeide het besef dat 
het volledig in kaart brengen van de niet-nucleaire beroepsactiviteiten 
een opdracht was die de Instelling onmogelijk alleen kon uitvoeren en 
de medewerking vergde van specialisten. Dit leidde uiteindelijk tot de 
oprichting van een taakgroep. Die taakgroep, opgericht op initiatief van 
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NIRAS en bestaande uit AV Controlatom, Nuclear Research Group (NRG) uit 
Nederland, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK●CEN) en NIRAS, stelde 
als eerste een overzicht op van de NORM-problematiek in de Belgische 
industrie.

3.1 Onderzoek van de radiometrische kaart van België

De radiometrische kaart van België, opgesteld door de Belgische 
geologische dienst in 1994, toont de gammastraling, gemeten vanuit 
een daartoe speciaal uitgerust vliegtuig dat systematisch en minutieus 
het Belgische grondgebied heeft overvlogen, met uitzondering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vliegtuig vloog daarbij op een hoogte 
van 120 meter boven de grond en met een snelheid van 220 kilometer per 
uur. De vluchtprofielen liepen steeds van noord naar zuid en omgekeerd. 
De vluchtlijnen hadden in het centrum van het land een tussenruimte van 
500 meter; elders bedroeg ze 1.000 meter. De meetpunten lagen 65 tot 70 
meter van elkaar verwijderd.

NIRAS gebruikt deze radiometrische waarnemingen als basis om een 
methodologie op te stellen die toelaat om sites met verhoogde niveaus van 
radioactiviteit te identificeren. Deze identificatiemethodologie verschilt 
in functie van de natuurlijke achtergrondstraling van de omgeving. 
Stralingspieken ten noorden van Samber en Maas springen onmiddellijk 
in het oog. Ten zuiden van dit traject is de natuurlijke achtergrondstraling 
(de zogenaamde «ruis») veel sterker waardoor deze pieken moeilijker zijn 
terug te vinden (Figuur 1).
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Figuur 1: de radiometrische kaart van België toont duidelijk het verschil in het niveau 
van de natuurlijke achtergrondstraling ten noorden en ten zuiden van het Samber- en 
Maasbekken

De methode die NIRAS toepast om de sites ten noorden van het Samber- 
en Maasbekken te identificeren bestaat erin om de meetpunten op te 
sporen waarvoor het aantal gemeten slagen per seconde de natuurlijke 
achtergrondstraling in voldoende mate overschrijdt. Concreet betekent 
dit dat NIRAS op basis van de daareven vermelde cd-rom alle meetpunten 
isoleert waarvan de telcadans groter is dan 1.599 slagen per seconde. 
Het toepassen van deze filter, arbitrair vastgelegd door NIRAS, leidt tot de 
identificatie van 1.027 meetpunten.

De methode die NIRAS ontwikkelde om de sites bezuiden het Samber- en 
Maasbekken te identificeren bestond erin om voor elk meetpunt het aantal 
slagen per seconde te vergelijken met de gemiddelde glijdende waarden 
van de meetpunten, die zich met een interval van 1.500 meter op hetzelfde 
vluchtprofiel bevonden. Vervolgens isoleerde NIRAS enkel die meetpunten 
waarvoor het verschil groter is dan 500 slagen per seconde. Dit criterium, 
dat NIRAS arbitrair vastlegt, leidt tot de identificatie van 510 meetpunten.

Figuur 1: de radiometrische kaart van België toont duidelijk het verschil in het niveau van de natuurlijke 
achtergrondstraling ten noorden en ten zuiden van het Samber- en Maasbekken 

De methode die NIRAS toepast om de sites ten noorden van het Samber- en Maasbekken te 
identificeren bestaat erin om de meetpunten op te sporen waarvoor het aantal gemeten slagen per 
seconde de natuurlijke achtergrondstraling in voldoende mate overschrijdt. Concreet betekent dit 
dat NIRAS op basis van de daareven vermelde cd-rom alle meetpunten isoleert waarvan de 
telcadans groter is dan 1.599 slagen per seconde. Het toepassen van deze filter, arbitrair 
vastgelegd door NIRAS, leidt tot de identificatie van 1.027 meetpunten. 

De methode die NIRAS ontwikkelde om de sites bezuiden het Samber- en Maasbekken te 
identificeren bestond erin om voor elk meetpunt het aantal slagen per seconde te vergelijken met 
de gemiddelde glijdende waarden van de meetpunten, die zich met een interval van 1.500 meter 
op hetzelfde vluchtprofiel bevonden. Vervolgens isoleerde NIRAS enkel die meetpunten waarvoor 
het verschil groter is dan 500 slagen per seconde. Dit criterium, dat NIRAS arbitrair vastlegt, leidt 
tot de identificatie van 510 meetpunten. 

Om de juiste plaats van de geïdentificeerde meetpunten te bepalen, met andere woorden om een 
adres aan elk van die meetpunten toe te wijzen, exporteerde NIRAS de noodzakelijke gegevens 
naar een commerciële digitale stratenatlas van België. 

Op basis van deze twee methodes weerhield NIRAS een vijftigtal zones met een hoog 
stralingsniveau. Een zone is hier een lokale concentratie van meetpunten of een geïsoleerd 
meetpunt. Een aantal van deze zones stemt zeer goed overeen met de resultaten van een studie 
die het SCK�CEN eerder uitvoerde in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, wat een beeld 
geeft van de betrouwbaarheid van de door NIRAS ontwikkelde methode. 

Het aantal geïdentificeerde zones is een dynamisch gegeven. Een meer gedetailleerde analyse ter 
plaatsen zal moeten uitwijzen of het noodzakelijk is om een zone nog concreter af te bakenen. 
Dit afbakenen is nodig wanneer bijvoorbeeld blijkt dat meerdere sites aan de oorsprong liggen 
van de gegroepeerde meetpunten in een zelfde zone. 
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Om de juiste plaats van de geïdentificeerde meetpunten te bepalen, met 
andere woorden om een adres aan elk van die meetpunten toe te wijzen, 
exporteerde NIRAS de noodzakelijke gegevens naar een commerciële 
digitale stratenatlas van België.

Op basis van deze twee methodes weerhield NIRAS een vijftigtal zones met 
een hoog stralingsniveau. Een zone is hier een lokale concentratie van 
meetpunten of een geïsoleerd meetpunt. Een aantal van deze zones stemt 
zeer goed overeen met de resultaten van een studie die het SCK●CEN eerder 
uitvoerde in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, wat een beeld 
geeft van de betrouwbaarheid van de door NIRAS ontwikkelde methode.

Het aantal geïdentificeerde zones is een dynamisch gegeven. Een meer 
gedetailleerde analyse ter plaatsen zal moeten uitwijzen of het noodzakelijk 
is om een zone nog concreter af te bakenen. Dit afbakenen is nodig wanneer 
bijvoorbeeld blijkt dat meerdere sites aan de oorsprong liggen van de 
gegroepeerde meetpunten in een zelfde zone.

3.2 Studie van de NORM-problematiek in de Belgische industrie

De lijst van de niet-nucleaire beroepsactiviteiten in België die is opgenomen 
in artikel 4 van het koninklijk besluit van 20.07.01 en die de blootstelling 
aan natuurlijke stralingsbronnen aanzienlijk vergoten is niet exhaustief. 
Het FANC kan deze lijst middels een publicatie in het Belgisch Staatsblad 
vervolledigen. Rekening houdend met haar inventarisopdracht heeft NIRAS 
echter nood aan een zo volledig mogelijke lijst.

Daarom lanceerde het SCK●CEN in opdracht van NIRAS een werkprogramma 
dat tot doel heeft de niet-nucleaire beroepsactiviteiten die de blootstelling 
aan natuurlijke stralingsbronnen aanzienlijk vergroten, zo volledig mogelijk 
in kaart te brengen. Het SCK●CEN riep daartoe een taakgroep in het leven die 
bestond uit medewerkers van AV Controlatom, Nuclear Research Group 
(NRG) uit Nederland, het SCK●CEN en NIRAS. Deze taakgroep boog zich over 
een werkprogramma dat bestond uit:
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—  het uitvoeren van een literatuurstudie die een overzicht biedt van de 
internationale ervaring met deze problematiek die de internationale 
literatuur aanduidt met het acroniem NORM (Naturally Occurring 
Radioactive Materials),

—  het opstellen van een overzicht van de takken van de Belgische niet-
nucleaire industrie die natuurlijke stralingsbronnen gebruiken,

—  het uitvoeren van activiteits- en dosistempometingen op stalen van 
start-, tussen- en eindproducten van de processtromen van een aantal 
bedrijven die behoren tot de geïdentificeerde industrietakken.

De resultaten van dit werkprogramma zijn gebundeld in een rapport dat voor 
de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische industrie een overzicht 
geeft van de niet-nucleaire beroepsactiviteiten in België die natuurlijke 
stralingsbronnen aanwenden. Dit overzicht bestaat momenteel uit elf 
bedrijfstakken, namelijk de fosfaatindustrie, de non-ferro industrie, de 
industrie die zirkoonzanden verwerkt, de staalindustrie, de kolencentrales, 
de cementindustrie, de gebruikers van thorium, de waterwinning, de 
historische aluinwinning, de terrils en mijnsites van de steenkoolwinning 
en tot slot een aantal bedrijfstakken waarvan de taakgroep vermoedde dat 
natuurlijke stralingsbronnen deel kunnen uitmaken van de processtromen. 
Wat dit laatste luik betreft, heeft het rapport niet de ambitie om volledig 
te zijn. Het vormt wel een uitstekende aanzet tot het uitvoeren van verder 
doorgedreven studies.

Het rapport formuleert tevens een aantal aanbevelingen met betrekking 
tot de fosfaatindustrie, de verwerkers van zirkoniumzanden en de 
cementindustrie. Deze aanbevelingen vloeien voort uit het feit dat elk van 
deze industrietakken aan de basis liggen van een wijde verspreiding van 
verhoogde activiteitsconcentraties.
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4.Besluit

In het kader van haar inventarisopdracht, maakt NIRAS zich vertrouwd met 
de wereld van de niet-nucleaire beroepsactiviteiten die gebruik maken 
van natuurlijke stralingsbronnen. Hierbij gebruikt de Instelling enerzijds 
reeds beschikbare gegevens, maar richt anderzijds ook een werkgroep van 
Belgische en Nederlandse experts op. De analyse van de reeds beschikbare 
gegevens, in de vorm van een radiometrische kaart van België, leidden 
tot de identificatie van een vijftigtal zones met verhoogde concentraties 
aan radioactiviteit. De activiteiten van de werkgroep mondden uit in een 
rapport dat als eerste in de Belgische geschiedenis een zo volledig mogelijk 
overzicht schetst van die niet-nucleaire beroepsactiviteiten.

Résumé

La problématique NORM dans l’industrie belge : organisation et objectif 
de l’étude

Le 12 décembre 1997, l’ONDRAF s’est vu confier une nouvelle mission par 
la publication d’une loi-programme. L’organisme est depuis lors chargé, 
entre autres, de l’établissement d’un répertoire de la localisation et de 
l’état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant 
des matières radioactives. Ce répertoire comprend non seulement les sites 
disposant d’une autorisation nucléaire, mais aussi des sites non nucléaires 
où des niveaux de radioactivité plus importants peuvent se manifester à la 
suite de la présence de sources naturelles de rayonnement radioactif.

L’identification des sites nucléaires est basée sur l’inventaire des  
autorisations nucléaires délivrées au fil des années par les autorités 
compétentes. Les sites non nucléaires ne devant pas disposer d’une 
telle autorisation, leur identification a nécessité la mise au point d’une 
méthodologie spécifique.

L’élaboration de cette méthodologie s’est avérée une tâche considérable 
que l’ONDRAF a confiée à un groupe de travail composé de Controlatom, du 
SCK•CEN, de l’organisme néerlandais NRG et de l’ONDRAF. Cette présentation 
expose l’objectif et l’objectif de la méthodologie.
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Abstract

The NORM issue in Belgian industry: set-up and purpose of the study

On 12 December 1997, a new assignment was entrusted to ONDRAF/NIRAS 
via the publication of a framework legislation. Since then, the agency is 
in charge, among others, of making an inventory of the location and state 
of all nuclear facilities and sites containing radioactive materials. This 
inventory not only comprises sites with a nuclear licence, but also non-
nuclear sites where increased radioactivity levels may occur as a result of 
natural radioactive radiation sources.

The identification of nuclear sites is based on an inventory of nuclear 
licences issued over the years by the competent authorities. Since non-
nuclear sites do not need such licences, their identification required the 
development of a specific methodology.

Developing this methodology proved a considerable task which ONDRAF/
NIRAS entrusted to a working group composed of Controlatom, SCK•CEN, the 
Dutch agency NRG and ONDRAF/NIRAS. This presentation discusses the set-
up and the purpose of the methodology.

(Footnotes)
1  Het aanduiden van de sites die uiteindelijk tot de door NIRAS op te stellen lijst 
zullen moeten behoren, is de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC).
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Annales de l’Association belge de Radioprotection, vol.30, n°2, 2005

APPROCHE DE L’AFCN PAR RAPPORT À CE TYPE 
D’INDUSTRIE

M. Schrauben, L. Baekelandt,
 AFCN, Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles

La radioprotection du travailleur, de la population et de l’environnement 
par rapport à l’exploitation de l’industrie non nucléaire est adressée au 
Règlement général de la Protection de la Population, des Travailleurs et de 
l’Environnement contre les danger des rayonnements ionisants (RGPRI) 
sous le chapitre II, article 4 « activités professionnelles mettant en jeu des 
sources naturelles de rayonnement », et article 9 « régimes applicables » 
à ces activités. Il s’agit ici des industries actuellement en exploitation 
pour lesquelles il y a lieu de vérifier, et de corriger si nécessaire, les 
conditions actuelles de la radioprotection des travailleurs, du public et de 
l’environnement. Cette vérification comprend dès lors aussi la destinée 
des résidus de fabrication qui peuvent polluer l’environnement et avoir des 
effets néfastes sur la santé de la population. 

L’objectif est dès lors d’améliorer, si nécessaire, les conditions futures de 
l’exploitation, à moins de faire appliquer à cette industrie partiellement 
ou totalement les mesures réservées à l’exploitation des industries 
nucléaires.

Les industries du type NORM actuellement concernées par ces activités 
professionnelles soumises aux dispositions de l’article 9 sont l’industrie 
de production de phosphates, la mise en œuvre des sables au zircon, les 
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fonderies d’étain, l’extraction de terres rares, la fabrication d’électrodes au 
thorium pour les travaux de soudure, et toute autre activité professionnelle 
définie ultérieurement par l’AFCN.

Ces industries devaient soumettre à l’AFCN avant le 1 septembre 2003 une 
déclaration qui reprend l’information demandée à l’article 9 du RGPRI. Il 
s’agit de :

• L’identification de l’entreprise et de ses responsables

• L’objet social et la nature de l’activité

• L’identification du personnel occupé

• La description des sources naturelles radioactives

• La description des processus de fabrication

• Les mesures de protection actuelles

• Les mesures pour la gestion des résidus

L’AFCN peut demander toute autre information qu’elle juge utile ou 
nécessaire pour analyser le dossier, y compris des mesures et analyses 
complémentaires et une étude de l’impact sur l’environnement.

En outre, l’article 72bis du chapitre XI de ce même règlement relatif 
aux dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son 
ensemble traite des interventions en cas d’expositions durables résultant 
des suites d’une situation d’urgence radiologique ou de l’exercice d’une 
pratique ou d’une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu’en 
cas d’exposition durable de toute autre cause, y compris du Radon dans les 
habitations.
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Au cas où une contamination du sol, des eaux de surface et/ou de la nappe 
phréatique est confirmée, il y a lieu, en règle générale, de procéder à 
une analyse du risque. En effet, les chemins de migration des polluants 
doivent être identifiés et l’impact sur la population critique doit être 
évalué. Cependant, lors de la décision d’assainir ou non, de décider de 
la nature et de l’ampleur d’un assainissement au cas où celui-ci devient 
nécessaire, des paramètres autres que purement radiologiques entrent en 
ligne de compte. Ces paramètres sont, en particuliers, les aspects sociaux et 
économiques de l’intervention. En effet, cette intervention, si elle peut être 
jugée nécessaire pour des raisons de radioprotection, peut emmener une 
perturbation importante sur la vie de la population directement concernée, 
et peut entraîner des coûts très élevés.

Les décisions se prennent dès lors au cas par cas. Elles peuvent mener à :

• Une délimitation de la zone concernée,

• Un changement du statut des terrains affectés,

• La mise en place d’un dispositif de surveillance des expositions,

•  Toute intervention physique appropriée sur le terrain pollué. Celle-
ci est décidée en concertation avec les niveaux de pouvoir régionaux 
concernés, et en particulier pour la réglementation de l’accès ou de 
l’usage des terrains et bâtiments situés dans la zone délimitée et de 
l’usage des matériaux activés ou contaminés.

L’Agence adresse dès lors ses investigations selon les deux axes : activités 
en cours d’exploitation à réglementer selon les termes de l’article 9 
du règlement général, et sites potentiellement contaminés suite à des 
anciennes activités à investiguer selon les dispositions de l’article 72bis. 
Il est évident qu’il y a un lien direct entre ces deux axes d’investigation 
étant donné que, et malgré les améliorations apportées ces dernières 
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années par nombre d’industriels, les procédés d’exploitation souvent 
encore d’application aujourd’hui produisent des résidus qui ont déjà et 
qui continuent encore à polluer, dans certains cas, notre environnement. 
L’objectif de l’application de l’article 9 est donc essentiellement, à côté 
de la protection des travailleurs contres les dangers des rayonnements 
ionisants dans ces industries, d’étudier les procédés d’exploitation et 
les solutions adoptées pour la gestion des résidus de fabrication en vue 
d’éviter de futures pollutions inadmissibles pour la population et pour 
l’environnement. Les investigations des sites anciens ont par contre comme 
objectifs d’analyser les risques radiologiques associés à la présence de ce 
type de résidus et d’autres pollutions sur la santé de la population, et de 
procéder, si nécessaire, à un assainissement des sites.
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Annalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming, vol.30, nr.2, 2005

NORM IN DE LITERATUUR - EEN OVERZICHT

C.W.M. Timmermans

NRG
Postbus 9035

6800 ET Arnhem, Nederland

Samenvatting

Hoewel publicaties over de NORM problematiek reeds teruggaan tot 
het begin van de jaren zestig, wordt met het verschijnen van de Euratom 
richtlijn 96/29 in de nationale regelgeving van de Lid Staten pas voor het 
eerst echt aandacht geschonken aan de regulering van potentieel verhoogde 
blootstellingen van werknemers en leden van de bevolking aan natuurlijke 
bronnen van straling, de zogenaamde beroepsactiviteiten. 
De richtlijn kent de Lid Staten hierbij een zekere mate van vrijheid toe, 
waarbij in eerste instantie bestaande en potentiële probleemgebieden 
dienen te worden geïdentificeerd. Een startpunt kan daarbij zijn wat 
in de internationale literatuur over de NORM problematiek reeds is 
gepubliceerd.
Oorspronkelijk ging de aandacht met name uit naar de radiologische 
aspecten van het verbranden van steenkool in kolencentrales en de 
emissies naar de omgeving. Gaandeweg kwamen daar diverse studies bij 
naar mogelijk verhoogde blootstellingen in andere bedrijfstakken, zoals de 
fosfaatertsverwerkende industrie, de minerale zanden industrie, de olie- en 
gasindustrie, de metaalindustrie (ijzer, koper, tin, zink, niobium, tantaal 
etc.) en de zeldzame aarden industrie. De aandacht verschoof daarbij ook 
steeds meer naar de blootstellingen die werknemers ontvangen. 
In dit overzicht wordt  per bedrijfstak een beknopt overzicht gegeven van 
de in de literatuur beschreven onderzoeken naar activiteitsconcentraties 
in grondstoffen, producten, rest- en afvalstoffen, alsmede de mogelijke 
potentiële blootstellingen die werknemers kunnen ontvangen door 
het werken met deze stoffen. Ook aanverwante bedrijfstakken (o.a. 
cementindustrie, kunstmestindustrie, ijzergieterijen) die vaak gebruik 
maken van producten of reststoffen van de voornoemde bedrijven worden 
hierbij belicht. 
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Inleiding

In de literatuur worden natuurlijke radioactieve materialen vaak samengevat 
door de acroniemen NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) 
en TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive 
Materials). Onder de eerste noemer vallen per definitie alle materialen van 
natuurlijke oorsprong waarin, ten opzicht van de gemiddelde concentraties 
in de aardbodem, verhoogde concentraties radionucliden aanwezig zijn 
van de drie natuurlijke vervalreeksen (de U-238 reeks, de U-235 reeks en 
de Th-232 reeks) en K-40. Voorbeelden hiervan zijn ertsen en mineralen 
met een hoge uranium- en/of thoriumconcentratie. Tot de tweede groep 
behoren met name de materialen die als gevolg van menselijk technologisch 
handelen een verhoogde concentratie natuurlijke radionucliden hebben. 
Door fysische, chemische of thermische processen hebben de producten, 
reststoffen of afval een hogere concentratie dan de grondstoffen waaruit 
ze zijn geproduceerd. Naast de termen NORM en TENORM, die slaan op 
de stoffen waarin natuurlijke radionucliden voorkomen, worden ook de 
termen natuurlijke en technologisch verhoogde blootstellingen gebezigd. 
Onder natuurlijke blootstelling wordt volstaan de dosis die men ontvangt 
als gevolg van de van nature aanwezige kosmische straling aan het 
aardoppervlak en de dosis tengevolge van de in de onverstoorde aardkorst 
aanwezige natuurlijke radionucliden, inclusief de blootstelling aan radon 
buitenshuis. Onder de technologisch verhoogde blootstelling verstaat 
men de blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen die door menselijke 
activiteiten is verhoogd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de verhoogde 
blootstelling aan kosmische straling door de lucht- en ruimtevaart, het 
gebruik van bouwmaterialen waarin (verhoogde concentraties) natuurlijke 
radionucliden voorkomen, radon binnenshuis etc.
Door menselijke handelen kunnen ook de van nature aanwezige 
blootstellingen worden verlaagd. Voorbeelden daarvan zijn afscherming 
van o.a. kosmische straling door het gebruik van stenen bouwmaterialen 
en de verminderde blootstelling aan koolstof-14 door het verbranden van 
fossiele brandstoffen. De verhoging van de blootstelling is echter in het 
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algemeen groter dan de vermindering.

In het verdere zal de nadruk liggen op de diverse materialen (ertsen, 
grondstoffen, producten, rest- en afvalstoffen) met een ten opzichte van 
de gemiddelde concentratie in de aardkorst hoge concentratie natuurlijke 
radionucliden. De bronnen waaruit diverse gegevens kunnen worden geput 
zijn bijvoorbeeld de UNSCEAR rapporten, verschillende in opdracht van 
de Europese commissie uitgevoerde onderzoeken en diverse publicaties 
in o.a. de tijdschriften Health Physics, Radiation Protection Dosimetry 
en de Journal of Environmental Radioactivity. Vanwege de toegenomen 
belangstelling voor blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen, niet 
in de laatste plaats doordat in de Europese richtlijn 96/29 Euratom  een 
apart hoofdstuk is gewijd aan natuurlijke bronnen van straling, is reeds een 
viertal NORM congressen georganiseerd: Amsterdam, 1997; Krefeld, 1998; 
Brussel, 2001 en Szczyrk (Polen), 2004. Ook het internet is tegenwoordig 
een waardevolle bron van informatie. Een zoekactie op Google met de 
trefwoorden “NORM” en “Radioactivity” levert reeds het aanzienlijke 
aantal van 84.000 hits.

Literatuur per bedrijfstak

Onderstaand schema geeft een globaal overzicht van de beroepsactiviteiten, 
waarbij in potentie een verhoogde blootstelling aan natuurlijke straling 
mogelijk is, waaraan in de diverse UNSCEAR rapporten in meer of mindere 
mate aandacht is besteed. Uit dit schema blijkt dat men in eerste instantie 
uitsluitend aandacht had voor de van nature aanwezige stralingsbronnen, 
hoewel reeds in het UNSCEAR rapport van 1958 werd opgemerkt: “A 
special occupational problem is the exposure of workers in mining 
and milling of radioactive material such as uranium…. If not properly 
conducted this work may involve considerable hazard to workers.”   

Gaandeweg werd de aandacht voor natuurlijke stralingsbronnen uitgebreid 



54

naar technologisch verhoogde blootstellingen tengevolge van de lucht- en 
ruimtevaart, het gebruik van bouwmaterialen, uranium- en thoriumhoudende 
gebruiksartikelen, energieproductie en de procesindustrie. In de laatste 
UNSCEAR komen ook niet eerder belichte industrieën aan de orde, 
zoals de olie- en gaswinning en de schroothandel waar gecontamineerde 
installatiedelen uit de procesindustrie kunnen terechtkomen.  

 Figuur 1. Door UNSCEAR in de loop der jaren gerefereerde beroepsactiviteiten. 

De fosfaatindustrie
Van de fosfaatindustrie is reeds lange tijd de problematiek met natuurlijke 
radioactieve stoffen bekend. Door de ontsluiting van de toegepaste 
fosfaatertsen met sterke zuren, worden de daarin aanwezige natuurlijke 
radionucliden over de producten en reststoffen verdeeld. Met name ertsen van 
sedimentaire oorsprong bevatten relatief hoge concentraties radionucliden 
uit de uraniumreeks (literatuurwaarden 500 – 4800 Bq/kg) en een veel  3 
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lagere concentratie van de thoriumreeks (10 - 100 Bq/kg). Magmatische 
ertsen hebben een aanzienlijk lagere activiteit dan sedimentaire ertsen, 
maar bevatten relatief meer thorium dan uranium. 
De fosfaatindustrie is op te delen in een drietal hoofdcategorieen:
- De natzuurproductie van fosforzuur: afhankelijk van het toegepaste 

zuur om het erts te ontsluiten onderscheiden we het zwavelzuurproces 
met als bijproduct fosforgips (CaSO

4
), het zoutzuurproces met als 

bijproduct CaF
2
 en het salpeterzuurproces met als bijproduct CaCO

3
.

- De thermische fosforproductie met als bijproduct fosforslak (CaSiO
3
).

- De kunstmestproductie

Bij de productie van fosforzuur en diverse soorten kunstmest wordt de in 
het erts aanwezige activiteit verdeeld over de producten en de reststoffen. 
Vanwege de grote verschillen in de activiteitsconcentraties tussen de diverse 
ertssoorten worden ook in de producten grote verschillen aangetroffen. 
Onderstaande tabel geeft enkele typische concentraties hoofdzakelijk 
gebaseerd op de inzet van sedimentaire ertsen.

Tabel 1 Typische concentraties in producten en reststoffen van de 
fosfaatindustrie (Bq/kg).

U-238 Ra-226 Th-232
Fosforzuur
NP Kunstmest
Superfosfaat
Tripelsuperfosfaat

1200 - 1500
200 - 900

  800 - 1000
1800 - 2500

300
200 - 350
800 - 1000

700

30

10 - 40

10 - 40

10 - 40
Fosforgips
Pleistergips
Fosforslak
Calciumfluoride afval
Filterdoeken
Afzettingen in leidingen

800 - 1600
200

500 - 1500
4000 - 10.000

3000
(300 - 4000).103 

Filterstof (thermisch proces) Pb-210: (500 - 1000).103
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Staalindustrie
In de staalindustrie wordt ijzererts door reductie met cokes omgezet in 
ruwijzer. Ruw ijzererts bevat natuurlijke radionucliden uit de uraniumreeks 
en de thoriumreeks in concentraties van ca. 15 Bq/kg. Deze activiteit wordt 
met ongeveer een factor 10 geconcentreerd in de hoogovenslak die dan ook 
een typische concentratie kent van 150 Bq/kg. Meer problemen geven de 
bij de hoge temperaturen gevormde sinterstof en hoogovenstof. Typische 
concentratie hier zijn 15.000 - 30.000 Bq/kg Pb-210 en 70.000 - 100.000 
Bq/kg Po-210 in filterstof en 8000 -10.000 Bq/kg Pb-210 en 3000 - 5000 
Bq/kg Po-210 in hoogovenstof.

Ferro- en non-ferro industrie
Tot de non-ferro industrie wordt de productie van een aantal overige 
metalen gerekend, waarvan de bekendste aluminium, koper, tin, zink 
en lood zijn. Evenals bij de staalindustrie hebben de ertsen in het 
algemeen lage concentraties natuurlijke radionucliden variërend van 
achtergrondconcentraties (5 - 50 Bq/kg) tot concentraties van 300 Bq/
kg thorium en uranium in aluminiumerts (bauxiet) tot ca. 1000 Bq/kg 
uranium en  300 Bq/kg thorium in tinerts (cassiteriet). De producten zijn, 
met uitzondering van lood en bismut als bijproducten van de tinproductie, 
meestal vrij van activiteit. De in de ertsen aanwezige activiteit gaat vrijwel 
in zijn geheel naar de residuen die, afhankelijk van de oorspronkelijke 
concentraties in het erts, het ontsluitingsproces en de mate van raffinage tot 
aanzienlijke concentraties kunnen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn de 
tinslak met gerapporteerde concentraties tot 4000 Bq/kg U-238 en 15.000 
Th-232 en de zogenaamde kobaltkoek als residu uit de zinkproductie met 
een activiteit in de orde van 10.000 Bq/kg U-238. 

Coltanindustrie
De waardevolle metalen niobium en tantaal worden gewonnen uit de 
mineralen columbiet en tantaliet, samengevat als coltan, en ook wel uit 
pyrochloor. Een secundaire bron van deze metalen zijn reststoffen uit 
de tinproductie. De ertsen bevatten in het algemeen hoge concentraties 



57

uranium en thorium in de orde van grootte van 10.000 Bq/kg. Ook de 
producten zijn radioactief, zij het met iets lagere concentraties 6000 - 7000 
Bq/kg. In de reststoffen zijn activiteitsconcentraties gevonden van 5000 
Bq/kg Ra-226 tot 70.000 Bq/kg Th-232.

Zeldzame aarden en thorium
De belangrijkste grondstoffen voor de productie van zeldzame aarden zijn 
de mineralen monaziet, (Ce,La,Nd,Th)PO

4
, en bastnaeziet, (Ce,La)CO

3
F. 

Bastnaeziet bevat gematigde concentraties natuurlijke radionucliden uit met 
name de thoriumreeks. Een typische concentratie is 400 Bq/kg. Monaziet 
daarentegen bevat zeer hoge concentraties natuurlijke radionucliden uit 
de uraniumreeks (6000 - 40.000 Bq/kg) maar vooral uit de thoriumreeks 
(40.000 - 1.000.000 Bq/kg). De ontsluiting van het mineraal gebeurt met 
sterke zuren gevolgd door selectieve precipitatie van de lanthaniden en 
thorium. Thorium wordt in de vorm van ThO

2
 vanwege zijn excellente 

fysische eigenschappen toegepast in een grote verscheidenheid aan 
materialen, die daardoor vaak ook niet gewenste radioactieve eigenschappen 
vertonen. Enkele voorbeelden van toepassingen van thoriumoxide zijn in 
gaskousjes, o.a. voor campingverlichting, met een activiteit van 10.000 - 
1.000.000 Bq/kg, in thorium houden glas (400.000 Bq/kg), in laselektroden 
(30.000 - 150.000 Bq/kg), in polijstpoeder (150.000 Bq/kg) en voor coaten 
van turbinebladen (70.000 Bq/kg). 
De bijproducten van de zeldzame-aardextractie kunnen hoge 
radiumconcentraties bevatten. In de literatuur worden waarden 
gerapporteerd tot 450.000 Bq/kg Ra-226 en tot 3.000.000 Bq/kg Ra-228.         

Zirkoonzand
Zirkoonzand bestaat voornamelijk uit zirkoniumsilicaat (ZrSiO

4
), ook wel 

zirkoon genoemd. De fysische eigenschappen maken het mineraal zeer 
geschikt voor de toepassing in o.a. gieterijen als vormzand en als coating in 
precisiegieterijen. Daarnaast vindt toepassing plaats als vuurvast materiaal 
in glasovens (ZAC-stenen), in de keramische industrie (glazuur) en als 
slijp- en polijstmiddel. Zirkoonzand heeft typische concentraties van 4000 
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Bq/kg voor nucliden uit de uraniumreeks en 600 Bq/kg voor nucliden uit 
de thoriumreeks. In de literatuur worden voor zirkoonzand ook wel hogere 
waarden gerapporteerd (tot 20.000 Bq/kg U-238 en tot 40.000 Bq/kg Th-
232) maar deze waarden gelden veelal voor zirkoonzanden als bijproduct 
van o.a. de tinwinning.   

Titaniumdioxide pigment
Titaniumdioxide (TiO

2
) is een heldere witte stof die als pigment vooral 

toepassing vindt in verven, coatings en dergelijke. De grondstof voor 
de bereiding van titaniumdioxide is rutiel met concentraties in het erts 
van 60 - 1100 Bq/kg voor de uraniumreeks en 30 - 1800 Bq/kg voor de 
thoriumreeks. De ontsluiting van het erts gebeurt bij hoge temperatuur 
door toevoeging van chloor een cokes. Het aldus gevormde vluchtige en 
zuivere TiCl

4 
wordt gecondenseerd en omgezet in zeer fijnverdeeld TiO

2
. De 

meeste natuurlijke radionucliden komen terecht in de afvalstof, met name 
uranium en thorium, met een ca. 10 - 15 keer hogere concentratie dan in 
het rutiel. Het radium blijft gedeeltelijk in oplossing en wordt geloosd met 
het afvalwater. Daardoor heeft de afvalstof een lagere radiumconcentratie 
dan op basis van evenwicht verwacht mag worden.  

Kolencentrales
Het verbranden van steenkool voor de elektriciteitsproductie levert 
aanzienlijke hoeveelheden reststoffen (vliegas) die enigszins radioactief 
zijn. In het algemeen is de gemiddelde activiteit van de in Westerse 
kolencentrales ingezette steenkool laag: ca. 20 Bq/kg voor zowel U-
238 als Th-232. Doordat het asgehalte in de orde van 10 % is, vindt er 
in de as een concentratie plaats met ongeveer een factor 10. Typische 
concentraties in vliegas (in België) zijn 170 Bq/kg U-238 en 180 Bq/kg 
Th-232. In Nederland is er momenteel extra aandacht voor radioactieve 
afzettingen op de ketelwanden, die vooral bij onderhoud een inwendige 
blootstelling kunnen geven. Op de ketelwanden van de meeste centrales 
zijn concentraties gemeten van 100.000 - 200.000 Bq/kg van het nuclide 
Pb-210. 
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Slakkenwol
Tot slot wordt nog een beroepsactiviteit vermeld met een materiaal uit 
tamelijk onverwachte hoek, namelijk de toepassingen van zogeheten 
slakkenwol dat in het verleden op grote schaal is verwerkt in industriële 
installaties als isolatiemateriaal. Het is vooral in Nederland een veel 
voorkomend en onderkend probleem, maar ook in België zijn er 
reeds een aantal malen incidenten geweest, waarbij poortdetectoren 
in alarm gingen bij het passeren van schroot met slakkenwol. Typische 
activiteitsconcentraties in de slakkenwol zijn 4000 Bq/kg U-238 en Ra-
226 en 13.000 Bq/kg aan radionucliden uit de thoriumreeks. Op grond van 
de chemische samenstelling van de slakkenwol wordt vermoed dat het een 
bijproduct van de tinproductie en gezien de ouderdom van de installaties 
en de verhouding Pb-210 / Ra-226 is de slakkenwol in de 50-er, begin 60-er 
jaren geproduceerd. De slakkenwol wordt veelal aangetroffen in metalen 
brandwerende deuren, ovens, leidingen maar ook in grote installaties zoals 
de ketels van kolencentrales. Met name nu deze verouderde installaties 
worden afgebroken en als schroot worden afgevoerd, kunnen de betrokken 
werkers aan de slakkenwol worden blootgesteld.
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Samenvatting 
 
De Belgische fosfaatindustrie verwerkt grote hoeveelheden fosfaaterts 
voor diverse toepassingen waarvan de voornaamste de productie 
van kunstmeststoffen en veevoeders zijn. Fosfaatertsen bevatten van 
nature verhoogde concentraties aan natuurlijke radionucliden. Die 
komen, afhankelijk van het zuur waarmee het fosfaat ontsloten wordt, 
terecht in de eindproducten, in gipsafval, in calciumfluorideslib en 
in het afvalwater. Zwavelzuur is het meest gebruikte zuur, maar ook 
salpeterzuur en zoutzuur worden in België gebruikt.

De activiteiten van de fosfaatindustrie zijn duidelijk te zien op de 
gammakaart van de Belgische Geologische Dienst. Voor Vlaanderen 
hebben we bovendien een goed idee van de productieprocessen en 
afvalstromen. De vijf Vlaamse fosfaatbedrijven verwerkten tussen 1920 
en 2000 54 miljoen ton fosfaaterts waarin ongeveer 65 TBq radium-226 
en 2,7 TBq thorium-232 vervat zat. De totale oppervlakte aan gipsstorten 
en calciumfluoridestorten in Vlaanderen bedraagt bijna 300 ha. Daarnaast 
is er nog een omgevingsbesmetting rond de Grote Laak, de Winterbeek en 
aan de oevers van de Grote Nete in de buurt van Lier.

Over de impact van de fosfaatindustrie in Wallonië zijn de gegevens minder 
volledig. Prayon Engis produceerde in 2004 zo’n 800 000 ton fosforgips 
dat voor 70 % gevaloriseerd werd in bouwmaterialen (plaaster, cement), in 
meststoffen en in andere bedrijfstakken, zoals bij de productie van papier. 
Wat overbleef werd op een gipsstort in Engis opgeslagen.
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1. Inleiding

De fosfaatindustrie is de voornaamste bron van verhoogde concentraties 
aan natuurlijke radionucliden van industriële oorsprong in België. De 
lezing van vandaag is een synthese van meer dan 10 jaar onderzoek naar de 
radiologische impact van deze belangrijke niet-nucleaire industrie. Meer 
gedetailleerde informatie over de toestand in Vlaanderen is te vinden in 
volgende SCK rapporten:
• H. Vanmarcke, Th. Zeevaert en P. Govaerts “Dosisevaluatie van het 

slibbekken Veldhoven” studie in opdracht van Tessenderlo Chemie, 
Mol, juni 1993.

• H. Vanmarcke, Th. Zeevaert en L. Sweeck “Radiologische evaluatie 
van de stortplaats Spoorwegstraat” studie in opdracht van Tessenderlo 
Chemie, Mol, maart, 1996.

• H. Vanmarcke en J. Paridaens “Onderzoek naar de radiumbesmetting 
van de Grote Laak” studie in opdracht van Aminal, afdeling Water, 
BLG 802, Mol, januari 1999.

• J. Paridaens en H. Vanmarcke “Inventarisatie en karakterisatie van 
verhoogde concentraties aan natuurlijke radionucliden van industriële 
oorsprong in Vlaanderen” studie in opdracht van VMM, BLG 884, 
Mol, juni, 2001.

• J. Paridaens en H. Vanmarcke “Aanvulling op de inventarisatie 
en karakterisatie van verhoogde concentraties aan natuurlijke 
radionucliden van industriële oorsprong in Vlaanderen” studie in 
opdracht van VMM, BLG 916, Mol, juni, 2002.

• H. Vanmarcke, J. Paridaens, P. Froment, J. Van Cauteren en C. 
Timmermans “Overzicht van de NORM problematiek in de Belgische 
industrie” SCK, NRG en AV-Controlatom studie in opdracht van 
NIRAS, R 3775, Mol, oktober 2003.

Over de radiologische impact van de fosfaatindustrie in Wallonië is veel 
minder bekend.

Fosfaatertsen bevatten afhankelijk van de plaats van herkomst min of meer 
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verhoogde concentraties aan natuurlijke radioactieve stoffen. Maritieme 
(sedimentaire) fosfaatertsen vertonen concentraties aan radionucliden 
uit de uranium vervalreeks die een factor 10 tot 100 hoger zijn dan de 
typische waarden van de Belgische bodem. Fosfaatertsen van magmatische 
(vulkanische) oorsprong bevatten dan weer verhoogde concentraties uit de 
thorium vervalreeks. De natuurlijke radioactiviteit in de meest gebruikte 
fosfaatertsen in België is gegeven in tabel 1.

Tabel 1. Specifieke activiteiten in fosfaatertsen van de natuurlijke uranium- 
en thoriumreeksen. Ter informatie is ook de typische spreiding in 
de Belgische bodem vermeld.

Herkomst
U-238 (Ra-226)

Bq/kg

Th-232

Bq/kg

Maritieme fosfaatertsen 500 - 5000 10 – 100
     Marokko 1200 - 1600 10 – 30

     Florida 1500 - 2000 20 – 60
Magmatische fosfaatertsen 30 - 150 20 – 500

     Kola (Rusland) 30 - 60 60 – 100

     Palfos (Zuid-Afrika) 150 500
Belgische bodem 10 - 50 10 – 50

De natuurlijke radioactiviteit van fosfaatertsen is slechts een ‘vervelende’ 
eigenschap die meestal gepaard gaat met de aanwezigheid van zware 
metalen. Het productieproces bepaalt waar de radioactiviteit van het erts 
uiteindelijk terechtkomt. De meest gangbare methode van ontsluiting van 
het erts is met zwavelzuur (H

2
SO

4
) waarbij het radium vrijwel geheel naar 

het gevormde fosforgips gaat. De Belgische bedrijven die dit procédé 
toepassen of toegepast hebben zijn:
• UCB, Oostende (1953 - 1987);
• Prayon Rupel, Puurs (1963 - in 1992 verhuis basisfosforzuurafdeling 

naar Marokko);
• Rhodia Chemie, Zelzate (1925 - heden);
• BASF, Antwerpen (1967 - 1993);
• Prayon, Engis (1973 - heden).
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Tessenderlo Chemie laat de fosfaatertsen met zoutzuur (HCl) reageren, 
met afvalslib als bijproduct. Vroeger bleef twee derden van het radium 
in oplossing en werd geloosd in de Grote Laak (behoort tot Netebekken) 
of in de Winterbeek (behoort tot Demerbekken).  Sinds het begin van 
de jaren '90 wordt door toevoeging van bariumzouten vermeden dat 
het grootste deel van het radium nog in oplossing komt. De drastische 
daling van het radiumgehalte in het afvalwater wordt gecompenseerd door 
een verdrievoudiging van de radiumactiviteit in het afvalslib. De twee 
vestigingen zijn:
• Tessenderlo Chemie, vestiging Tessenderlo (1920 - 1995);
• Tessenderlo Chemie, vestiging Ham (1931 - heden).

BASF Antwerpen zet sinds 1980 ook salpeterzuur (HNO
3
) in voor 

de ontsluiting van fosfaatertsen zonder belangrijke stromen aan 
nevenproducten. De radioactiviteit komt in dit procédé in verdunde vorm 
in de eindproducten terecht; dit zijn bij BASF kunstmeststoffen.
• BASF, Antwerpen (1980 - heden).

Op de gammakaart van de Belgische Geologische Dienst uit 1994 werden 
op heel wat plaatsen in Vlaanderen verhoogde concentraties van industriële 
oorsprong waargenomen, meestal afkomstig van de fosfaatindustrie. Meer 
informatie over het praktische nut van de gammakaart voor het opsporen 
van besmette sites is te vinden in de bijdrage van C. Cosemans aan deze 
studiedag.

2. De fosfaatindustrie in Vlaanderen

Hierna volgt een bespreking van de vijf fosfaatbedrijven die tijdens de 
voorbije 100 jaar actief waren in Vlaanderen. Bij het verzamelen van 
de informatie werd telkens dezelfde werkwijze gevolgd. Eerst werd het 
bedrijf gecontacteerd met concrete vragen over ingezette grondstoffen, 
productieprocessen, radioactieve massabalansen, nevenproducten, 
stortplaatsen... Daarna bezochten we het bedrijf om ons een concreet beeld 
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van de toestand te kunnen vormen. Met een draagbare gammadetector 
maten we de dosistempo’s op het bedrijfsterrein en de stortplaatsen op. 
Ter plaatse werden enkele stalen genomen voor analyse van de specifieke 
activiteiten met behulp van hoge resolutie gamma spectrometrie en op 
de stortplaatsen werden radondetectoren geplaatst op 1,5 m hoogte. De 
passieve radondetectoren werden na een 6-tal maanden opgehaald voor 
analyse in het SCK.

2.1  UCB Oostende

UCB produceerde tussen 1953 en 1987 fosforzuur (P
2
O

5
) door natte 

zwavelzuurontsluiting van maritieme fosfaatertsen van Marokkaanse 
oorsprong met een specifieke radium-226 activiteit tussen 1200 en 1600 Bq/
kg. 1 ton fosfaaterts levert 0,3 ton fosforzuur op, maar ook 1,5 ton fosforgips 
(CaSO

4
) als bijproduct met een specifieke radium-226 activiteit tussen 800 

en 1000 Bq/kg. Op basis van de dagproductiecijfers van fosforzuur zou 
er in totaal 6 miljoen ton fosforgips geproduceerd zijn, waarvan slechts 4 
miljoen ton kon geïdentificeerd worden op twee stortplaatsen:

Stort Kuipweg in Zandvoorde (1970 - 1987)
• opgevulde kleiput, 15 m boven het maaiveld;
• 2 800 000 m³ of 3,1 Mt fosforgips op 16 ha;
• taluds afgedekt, stort niet afgedekt.
Stort  Zomerweg in Oudenburg langs A10 (1953 - 1970)
• heraangevulde kleiput, 7 m boven het maaiveld;
• 800 000 m³ of 0,9 Mt fosforgips op 8,5 ha;
• bijna overal met 0,5 à 1 m grond afgedekt;
• het gipsstort is ondertussen een geworden met het landschap en reeds 

deels ingepalmd door een naburig bouwbedrijf.
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2.2  Prayon Rupel Puurs

Prayon Rupel produceert sinds 1963 fosforzuur in Puurs uit Marokkaans 
fosfaaterts. Het productieproces op basis van verdund zwavelzuur vertoont 
grote gelijkenis met dat van UCB. De specifieke radium-226 activiteit 
van het gevormde fosforgips ligt tussen 800 en 1000 Bq/kg. Na een 
geweigerde stortvergunning verhuisde de installatie voor de productie 
van basisfosforzuur in 1992 naar Marokko. Tussen 1963 en 1992 werd 
12 miljoen ton fosforgips geproduceerd waarvan 10 miljoen ton werd 
gestort (grotendeels in kleiputten) en 2 miljoen ton werd gevaloriseerd 
(hoofdzakelijk in de plaasterindustrie). Het gebruik van fosforgips begon 
in 1972, bereikte een top met 230 000 ton in 1980, maar viel totaal weg in 
1985. De reden hiervoor was een groeiende discussie in Nederland, dat toen 
de belangrijkste afnemer van de Gyproc gipskartonplaten was, omtrent de 
radioactiviteit in de plaaster. Een goede 70 % van alle gestort gips kwam op 
enkele grote storten terecht. De overige 30 % is nog moeilijk volledig op te 
sporen. Veel van deze stortlocaties zijn niet meer als dusdanig te herkennen 
op het terrein omdat ze bijvoorbeeld met grond overdekt zijn, begroeid 
zijn, of andere bestemmingen, zoals industrieterreinen of woonwijken, 
gekregen hebben. Figuur 1 geeft de plaats aan waar de gekende gipsstorten 
in de Rupelstreek gelegen zijn. Vijf van deze gipsstorten werden in het 
kader van de MIRA rapportering voor de Vlaamse Milieumaatschappij aan 
een nader onderzoek onderworpen:

Het bedrijfsterrein van Prayon Rupel gelegen in Puurs langs het kanaal 
van Willebroek
• 4 opgevulde putten, 8 m boven het maaiveld;
• 1 400 000 m³ fosforgips op 18 ha;
• stort is gedeeltelijk met grond afgedekt.
Stort Polders-Hoeykens in Puurs langs de A12
• 16 m boven het maaiveld;
• 2 100 000 m³ op 14,3 ha;
• helemaal met 0,5 à 1 m grond afgedekt.
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Stort  Potaarde in Niel langs de spoorweg
• volgestorte kleiput;
• 120 000 m³ op 6,3 ha;
• niet afgedekt; geslaagde beplanting met bomen.
Stort  Hollebeek in Rumst
• tegen een helling aan in 3 niveaus, 11 m boven maaiveld;
• 3 600 000 m³ op 32 ha;
• met multilayer afgedekt (folie, kleilaag, grond);

• desolaat landschap door mislukte beplanting (onvruchtbare grond);

• folie komt op sommige plaatsen bloot;

• er ontstaan kuilen door gipsafvoer via het draineringsysteem;

• deels verkocht en ingepalmd als industrieterrein.

Provinciaal domein De Schorre in Boom

• een aantal opgevulde kleiputten en gipsbergen;

• 1 200 000 m³ op 20 ha van 75 ha groot domein;

• nauwelijks afgedekt.



68 Figuur 1. Overzicht van de gekende gipsstorten in de Rupelstreek met vermelding van de 
5 gipsstorten die we hebben bezocht.

2.3  Rhodia Chemie Zelzate

De fosforzuurproductie van Rhodia Chemie (voormalig Rhône-Poulenc) 
gelegen langs het kanaal Gent-Terneuzen gaat terug tot 1925. In het 
verleden werden er zowel maritieme als magmatische fosfaatertsen 
ontsloten met zwavelzuur. Sedert 1985 wordt enkel nog magmatisch erts 
uit Zuid-Afrika en Kola (Rusland) ingezet met verhoogde concentraties 
uit de natuurlijke thoriumreeks. De specifieke thoriumactiviteit van het 
recente fosforgips ligt tussen 300 en 400 Bq/kg. Sinds de jaren ‘70 wordt 
er jaarlijks 450 000 à 500 000 ton fosforgips geproduceerd dat gestort 
wordt op één groot gipsstort van 70 ha. In 2000 lag er reeds 20 miljoen m³ 
gips met een maximale hoogte van 35 m boven het maaiveld (zie figuur 2). 
Het stort is omgeven door een dubbele ringgracht voor recuperatie van 
het transport- en percolatiewater. De taluds werden ingezaaid en beplant, 
waardoor ze nu volledig begroeid zijn met gras en struiken. Het stort is 
vergund tot 2011 met een maximale storthoogte van 50 m.

� helemaal met 0,5 à 1 m grond afgedekt. 
Stort  Potaarde in Niel langs de spoorweg 
� volgestorte kleiput; 
� 120 000 m³ op 6,3 ha; 
� niet afgedekt; geslaagde beplanting met bomen. 
Stort  Hollebeek in Rumst 
� tegen een helling aan in 3 niveaus, 11 m boven maaiveld; 
� 3 600 000 m³ op 32 ha; 
� met multilayer afgedekt (folie, kleilaag, grond); 
� desolaat landschap door mislukte beplanting (onvruchtbare grond); 
� folie komt op sommige plaatsen bloot; 
� er ontstaan kuilen door gipsafvoer via het draineringsysteem; 
� deels verkocht en ingepalmd als industrieterrein. 
Provinciaal domein De Schorre in Boom 
� een aantal opgevulde kleiputten en gipsbergen; 
� 1 200 000 m³ op 20 ha van 75 ha groot domein; 
� nauwelijks afgedekt. 

Figuur 1. Overzicht van de gekende gipsstorten in de Rupelstreek met vermelding van de 5 
gipsstorten die we hebben bezocht.

2.3  Rhodia Chemie Zelzate 



69

Op een vijfhonderdtal meter van het gipsstort liggen twee experimentele 
ophogingen voor een brug over de expresweg (N49) die er nooit gekomen 
is. Het betreft hier ongeveer 90 000 m³ gips van maritieme oorsprong 
afgedekt met teelaarde. Er is voorzien om dit gips terug af te graven en 
naar het nabijgelegen gipsstort over te brengen.

Figuur 2. Luchtfoto van het 70 ha grote gipsstort van Rhodia Chemie. Onderaan rechts is 
de woonwijk Klein Rusland van de gemeente Zelzate te zien.

2.4  Tessenderlo Chemie

Tessenderlo Chemie verwerkt Marokkaanse fosfaatertsen tot 
dicalciumfosfaat dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor veevoeders. Dit 
gebeurde in twee vestigingen, namelijk te Tessenderlo van 1920 tot 1995 
en te Ham vanaf 1931 tot heden. De ontsluiting van de fosfaatertsen, met 
een specifieke radium-226 activiteit tussen 1200 en 1600 Bq/kg, gebeurt 
met zoutzuur (HCl). 1 ton fosfaaterts levert 0,134 ton calciumfluorideslib 
en een grote hoeveelheid afvalwater. De specifieke radium-226 activiteit 
van het (oud) afvalslib bedroeg tot begin jaren ’90 3000 à 4000 Bq/kg en 
nadien (recent slib) 8000 à 10000 Bq/kg. De toename komt door toevoeging 
van bariumzouten waardoor de radiumconcentratie in het afvalwater daalde 
van 20 Bq/l, met een debiet van 1500 m³/h, tot 2 Bq/l, met een debiet van 
1000 m³/h. Figuur 3 toont de dalende radiumemissie via het afvalwater van 
Tessenderlo Chemie. Als gevolg hiervan slaat het radium nu neer in het 
slib.

De fosforzuurproductie van Rhodia Chemie (voormalig Rhône-Poulenc) gelegen langs het 
kanaal Gent-Terneuzen gaat terug tot 1925. In het verleden werden er zowel maritieme als 
magmatische fosfaatertsen ontsloten met zwavelzuur. Sedert 1985 wordt enkel nog 
magmatisch erts uit Zuid-Afrika en Kola (Rusland) ingezet met verhoogde concentraties uit de 
natuurlijke thoriumreeks. De specifieke thoriumactiviteit van het recente fosforgips ligt tussen 
300 en 400 Bq/kg. Sinds de jaren '70 wordt er jaarlijks 450 000 à 500 000 ton fosforgips 
geproduceerd dat gestort wordt op één groot gipsstort van 70 ha. In 2000 lag er reeds 20 
miljoen m³ gips met een maximale hoogte van 35 m boven het maaiveld (zie figuur 2). Het 
stort is omgeven door een dubbele ringgracht voor recuperatie van het transport- en 
percolatiewater. De taluds werden ingezaaid en beplant, waardoor ze nu volledig begroeid zijn 
met gras en struiken. Het stort is vergund tot 2011 met een maximale storthoogte van 50 m. 

Op een vijfhonderdtal meter van het gipsstort liggen twee experimentele ophogingen voor een 
brug over de expresweg (N49) die er nooit gekomen is. Het betreft hier ongeveer 90 000 m³ 
gips van maritieme oorsprong afgedekt met teelaarde. Er is voorzien om dit gips terug af te 
graven en naar het nabijgelegen gipsstort over te brengen. 

Figuur 2. Luchtfoto van het 70 ha grote gipsstort van Rhodia Chemie. Onderaan rechts is de 
woonwijk Klein Rusland van de gemeente Zelzate te zien.

2.4  Tessenderlo Chemie 

Tessenderlo Chemie verwerkt Marokkaanse fosfaatertsen tot dicalciumfosfaat dat 
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor veevoeders. Dit gebeurde in twee vestigingen, namelijk te 
Tessenderlo van 1920 tot 1995 en te Ham vanaf 1931 tot heden. De ontsluiting van de 
fosfaatertsen, met een specifieke radium-226 activiteit tussen 1200 en 1600 Bq/kg, gebeurt 
met zoutzuur (HCl). 1 ton fosfaaterts levert 0,134 ton calciumfluorideslib en een grote 
hoeveelheid afvalwater. De specifieke radium-226 activiteit van het (oud) afvalslib bedroeg 
tot begin jaren '90 3000 à 4000 Bq/kg en nadien (recent slib) 8000 à 10000 Bq/kg. De 
toename komt door toevoeging van bariumzouten waardoor de radiumconcentratie in het 
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Tessenderlo Chemie produceert jaarlijks 50 000 à 60 000 ton afvalslib 
dat tegenwoordig gestort wordt op het 55 ha grote slibbekken Veldhoven, 
gelegen in Ham langs het Albertkanaal. De totale slibproductie van 2,4 
miljoen ton (1920 - 2000) is over vier slibbekkens verdeeld:
Historisch slibbekken Kepkensberg, langs Grote Laak en spoorweg
• 550 000 ton oud slib op 19,7 ha; onafgedekt.
Stortplaats Spoorwegstraat, andere kant van de Grote Laak en langs de 
spoorweg
• 120 000 ton oud slib op 2,5 ha; 
• afgedekt met 1,5 m dikke multilayer en begroeid.
Slibbekken fabrieksterrein Ham langs het Albertkanaal
• 150 000 ton oud slib op 5,6 ha; onafgedekt.
Slibbekken Veldhoven in Ham aan de andere kant van het Albertkanaal
• 1 500 000 ton oud en recent slib op 55 ha; in gebruik;
• stijging van dosistempo's en radonconcentraties door de hogere 

specifieke radiumactiviteit van het recente slib tot respectievelijk 2 600 
nSv/h en 300 Bq/m³.

Figuur 3. Radiumlozingen door Tessenderlo Chemie. Vóór de jaren ‘90 bleef twee 
derden van het radium in oplossing en werd geloosd met het afvalwater in 
de Grote Laak (behoort tot Netebekken) of in de Winterbeek (behoort tot 
Demerbekken).

afvalwater daalde van 20 Bq/l, met een debiet van 1500 m³/h, tot 2 Bq/l, met een debiet van 
1000 m³/h. Figuur 3 toont de dalende radiumemissie via het afvalwater van Tessenderlo 
Chemie. Als gevolg hiervan slaat het radium nu neer in het slib. 

Tessenderlo Chemie produceert jaarlijks 50 000 à 60 000 ton afvalslib dat tegenwoordig 
gestort wordt op het 55 ha grote slibbekken Veldhoven, gelegen in Ham langs het 
Albertkanaal. De totale slibproductie van 2,4 miljoen ton (1920 - 2000) is over vier 
slibbekkens verdeeld: 
Historisch slibbekken Kepkensberg, langs Grote Laak en spoorweg 
� 550 000 ton oud slib op 19,7 ha; onafgedekt. 
Stortplaats Spoorwegstraat, andere kant van de Grote Laak en langs de spoorweg 
� 120 000 ton oud slib op 2,5 ha;
� afgedekt met 1,5 m dikke multilayer en begroeid. 
Slibbekken fabrieksterrein Ham langs het Albertkanaal 
� 150 000 ton oud slib op 5,6 ha; onafgedekt. 
Slibbekken Veldhoven in Ham aan de andere kant van het Albertkanaal 
� 1 500 000 ton oud en recent slib op 55 ha; in gebruik; 
� stijging van dosistempo's en radonconcentraties door de hogere specifieke radiumactiviteit

van het recente slib tot respectievelijk 2 600 nSv/h en 300 Bq/m³. 

Figuur 3. Radiumlozingen door Tessenderlo Chemie. Vóór de jaren '90 bleef twee derden van 
het radium in oplossing en werd geloosd met het afvalwater in de Grote Laak 
(behoort tot Netebekken) of in de Winterbeek (behoort tot Demerbekken).
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Figuur 4. Gammakaart van Belgische Geologische Dienst uit 1994 waarop de plaatsen te 
zien zijn die door de activiteiten van Tessenderlo Chemie met radium besmet zijn.

Het geloosde radium heeft zich gedeeltelijk afgezet en opgehoopt in de 
waterbodems, de oevers en de overstromingsgebieden van Grote Laak en 
Winterbeek. Ook verderop langs Grote Nete en Demer werden verhoogde 
radiumwaarden gevonden, zij het een stuk lager dan langs Grote Laak en 
Winterbeek. Figuur 4 is een uittreksel van de Belgische gammakaart in het 
grensgebied van de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant 
en geeft een goed beeld van de radiumbesmetting die Tessenderlo Chemie 
(figuur 4) in de loop der jaren heeft veroorzaakt, althans voor wat betreft 
de valleien van de Grote Laak en de Winterbeek.

Het SCK heeft de radiumbesmetting van de Grote Laak in 1998 in opdracht 
van Aminal opgemeten vanaf de lozing tot de monding in de Grote Nete. 
De besmetting beperkt zich op de meeste plaatsen tot een vijf à tien meter 
brede strook langs de oevers als gevolg van het periodiek ruimen van de 
waterbodem. De Winterbeek werd nog niet systematisch nagemeten, maar 
uit de gedeelten die wel al onderzocht zijn kunnen we besluiten dat de 
Winterbeek meer besmet is dan de Grote Laak. De overstromingszone 
van de Kloosterbeemden aan de monding in de Demer is duidelijk op de 

Figuur 4. Gammakaart van Belgische Geologische Dienst uit 1994 waarop de plaatsen te zien 
zijn die door de activiteiten van Tessenderlo Chemie met radium besmet zijn.

Het geloosde radium heeft zich gedeeltelijk afgezet en opgehoopt in de waterbodems, de 
oevers en de overstromingsgebieden van Grote Laak en Winterbeek. Ook verderop langs 
Grote Nete en Demer werden verhoogde radiumwaarden gevonden, zij het een stuk lager dan 
langs Grote Laak en Winterbeek. Figuur 4 is een uittreksel van de Belgische gammakaart in 
het grensgebied van de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant en geeft een goed 
beeld van de radiumbesmetting die Tessenderlo Chemie (figuur 4) in de loop der jaren heeft 
veroorzaakt, althans voor wat betreft de valleien van de Grote Laak en de Winterbeek. 

Het SCK heeft de radiumbesmetting van de Grote Laak in 1998 in opdracht van Aminal 
opgemeten vanaf de lozing tot de monding in de Grote Nete. De besmetting beperkt zich op 
de meeste plaatsen tot een vijf à tien meter brede strook langs de oevers als gevolg van het 
periodiek ruimen van de waterbodem. De Winterbeek werd nog niet systematisch nagemeten, 
maar uit de gedeelten die wel al onderzocht zijn kunnen we besluiten dat de Winterbeek meer 
besmet is dan de Grote Laak. De overstromingszone van de Kloosterbeemden aan de monding 
in de Demer is duidelijk op de gammakaart te zien (figuur 4). Meer informatie over de 
besmetting van dit honderden ha grote gebied is te vinden in de bijdragen van J. Paridaens en 
A. Poffijn aan deze studiedag. 

2.5  BASF Antwerpen 
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gammakaart te zien (figuur 4). Meer informatie over de besmetting van dit 
honderden ha grote gebied is te vinden in de bijdragen van J. Paridaens en 
A. Poffijn aan deze studiedag.

2.5  BASF Antwerpen

BASF Antwerpen verwerkt sinds 1967 fosfaatertsen van diverse oorsprong. 
Van 1967 tot 1993 werd voornamelijk Marokkaans fosfaaterts ingezet via 
het proces van natte zwavelzuurontsluiting met als bijproduct fosforgips 
dat in de Schelde werd geloosd. In het totaal werden 9,6 miljoen ton gips 
in de Schelde geloosd met een specifieke radiumactiviteit van 750 à 1000 
Bq/kg. 

Sedert 1980 werd ook het zogenaamde ODDA procédé ingezet, waarbij 
de ontsluiting gebeurt met salpeterzuur (HNO

3
). Beide processen werden 

samen gebruikt van 1980 tot begin 1993, nadien vond enkel nog ontsluiting 
met het ODDA procédé plaats. Hierbij worden geen belangrijke stromen 
aan nevenproducten geproduceerd en komt de radioactiviteit in verdunde 
vorm in de eindproducten terecht. Jaarlijks wordt 400 000 à 450 000 ton 
fosfaaterts verwerkt. Het toenemend gebruik van magmatische ertsen doet 
de radiumactiviteit dalen en de thoriumactiviteit stijgen. De radioactiviteit 
van een van de NPK kunstmeststoffen werd met hoge resolutie gamma 
spectrometrie gemeten. De specifieke activiteit van radium-226 en thorium-
232 bedroeg respectievelijk 135 Bq/kg en 15 Bq/kg.

3. Radiologische impact van de fosfaatindustrie in Vlaanderen

Figuur 5 geeft een overzicht van de hoeveelheden erts die de fosfaatindustrie 
in Vlaanderen tussen 1950 en 2000 verwerkt heeft. Het jaarlijks ertsgebruik 
is sinds de jaren ’80 met een derde afgenomen tot ongeveer 1 100 000 ton 
per jaar. Dit komt door de sluiting van UCB in Oostende in 1987 en het 
overplaatsen van de basisfosforzuurafdeling van Prayon Rupel naar Marokko 
in 1992. De vijf Vlaamse fosfaatbedrijven verwerkten tussen 1920 en 2000 
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54 miljoen ton fosfaaterts waarin 65 TBq radium en  2,7 TBq thorium 
vervat zat. De radionucliden kwamen naargelang de productieprocessen 
terecht in de eindproducten, werden geloosd in het oppervlaktewater of 
als afval naar stortplaatsen gebracht (figuur 6). In Vlaanderen zijn er zo’n 
300 ha storten met verhoogde natuurlijke radioactiviteit als gevolg van de 
fosfaatindustrie. Daarnaast situeert er zich ook een omgevingsbesmetting 
rond de Grote Laak (± 12 ha), de Winterbeek (> 200 ha) en aan de oevers 
van de Grote Nete ten oosten van Lier en na de samenvloeiing met de 
Kleine Nete ten zuidwesten van Lier.

Figuur 5. Evolutie van het jaarlijkse en totale fosfaatertsgebruik in Vlaanderen.

De voornaamste blootstellingswegen voor de bevolking in de buurt van een 
radiumbesmet terrein zijn uitwendige bestraling bij het betreden van het 
terrein, inwendige blootstelling door de consumptie van besmet voedsel 
en inademing van de vervalproducten van radon (zelf een vervalproduct 
van radium-226). Voor het bepalen van de dosisbelasting stelt men 
blootstellingsscenario’s op waarbij men allerlei veronderstellingen moet 
maken over dosistempo, blootstellingsduur, voedingsgewoonten... De 
waarden die men voor deze parameters kiest bepalen in belangrijke mate 
het resultaat. Realistische scenario’s voor de meest blootgestelde leden 
van de bevolking (kritische groep) voor toegankelijke gebieden met 
radiumbesmettingen van 1000 tot 10 000 Bq/kg leiden tot uitwendige 

BASF Antwerpen verwerkt sinds 1967 fosfaatertsen van diverse oorsprong. Van 1967 tot 
1993 werd voornamelijk Marokkaans fosfaaterts ingezet via het proces van natte 
zwavelzuurontsluiting met als bijproduct fosforgips dat in de Schelde werd geloosd. In het 
totaal werden 9,6 miljoen ton gips in de Schelde geloosd met een specifieke radiumactiviteit 
van 750 à 1000 Bq/kg.  

Sedert 1980 werd ook het zogenaamde ODDA procédé ingezet, waarbij de ontsluiting gebeurt 
met salpeterzuur (HNO3). Beide processen werden samen gebruikt van 1980 tot begin 1993, 
nadien vond enkel nog ontsluiting met het ODDA procédé plaats. Hierbij worden geen 
belangrijke stromen aan nevenproducten geproduceerd en komt de radioactiviteit in verdunde 
vorm in de eindproducten terecht. Jaarlijks wordt 400 000 à 450 000 ton fosfaaterts verwerkt. 
Het toenemend gebruik van magmatische ertsen doet de radiumactiviteit dalen en de 
thoriumactiviteit stijgen. De radioactiviteit van een van de NPK kunstmeststoffen werd met 
hoge resolutie gamma spectrometrie gemeten. De specifieke activiteit van radium-226 en 
thorium-232 bedroeg respectievelijk 135 Bq/kg en 15 Bq/kg. 

3. Radiologische impact van de fosfaatindustrie in Vlaanderen 

Figuur 5 geeft een overzicht van de hoeveelheden erts die de fosfaatindustrie in Vlaanderen 
tussen 1950 en 2000 verwerkt heeft. Het jaarlijks ertsgebruik is sinds de jaren '80 met een 
derde afgenomen tot ongeveer 1 100 000 ton per jaar. Dit komt door de sluiting van UCB in 
Oostende in 1987 en het overplaatsen van de basisfosforzuurafdeling van Prayon Rupel naar 
Marokko in 1992. De vijf Vlaamse fosfaatbedrijven verwerkten tussen 1920 en 2000 54 
miljoen ton fosfaaterts waarin 65 TBq radium en  2,7 TBq thorium vervat zat. De 
radionucliden kwamen naargelang de productieprocessen terecht in de eindproducten, werden 
geloosd in het oppervlaktewater of als afval naar stortplaatsen gebracht (figuur 6). In 
Vlaanderen zijn er zo'n 300 ha storten met verhoogde natuurlijke radioactiviteit als gevolg van 
de fosfaatindustrie. Daarnaast situeert er zich ook een omgevingsbesmetting rond de Grote 
Laak (� 12 ha), de Winterbeek (> 200 ha) en aan de oevers van de Grote Nete ten oosten van 
Lier en na de samenvloeiing met de Kleine Nete ten zuidwesten van Lier. 

0

500

1000

1500

2000

2500

1950 1960 1970 1980 1990 2000
Jaar

E
rt

sv
er

br
ui

k 
(k

t/j
aa

r)

0

10

20

30

40

50

60

T
ot

aa
l e

rt
sv

er
br

ui
k 

(M
t)BASF

Tessenderlo
Rhodia
Prayon
UCB
Totaal (Mt)



74

dosissen van maximaal enkele mSv/jaar. Wanneer de besmette gronden 
ook dienen als groentetuin, afgestemd op de eigen behoeften, kan 
daar nog enkele mSv/jaar inwendige stralingsbelasting bij komen. 
Radonblootstelling in open lucht is door de verdunning meestal geen 
probleem. Met het omvormen van besmette gebieden tot woonwijken of 
industriegebieden bestaat evenwel het gevaar dat radongas zich opstapelt 
in de gebouwen. Radonconcentraties van honderden tot duizenden  
Bq/m³ zijn dan te verwachten met dosissen die kunnen oplopen tot enkele 
tientallen mSv/jaar.

De radiologische impact van de fosfaatindustrie op de lokale bevolking 
is nu nog vrij beperkt omdat de meeste besmette terreinen nog als 
stortplaatsen worden herkend en ontoegankelijk zijn voor de bevolking. 
De belangrijkste blootstellingswegen, met vooraan de insijpeling van 
radongas in gebouwen, worden zo vermeden. Uit onderzoek is gebleken dat 
gipsstorten en besmette terreinen snel één worden met het landschap. Met 
een inventaris van meer dan 500 ha besmette terreinen zal de radiologische 
impact met de tijd toenemen. Maatregelen op het vlak van ruimtelijke 
ordening dringen zich op, in zoverre het niet al te laat is, om bijv. via de 
gewestplannen het toekomstig bodemgebruik te beperken (aanduiding van 
radiumbesmette terreinen met vermelding niet geschikt voor woningbouw, 
landbouw, industrie...).
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Figuur 6. Verspreiding van radionucliden door de fosfaatindustrie in Vlaanderen.

4. De fosfaatindustrie in Wallonië

In Wallonië is Prayon Engis actief als grote verwerker van fosfaaterts op 
basis van het zwavelzuurproces. Op onze vraag naar informatie hebben 
we maar gedeeltelijk antwoord gekregen en een bedrijfsbezoek werd niet 
toegestaan. In een recente brief van 10 februari 2005 verwijst Prayon Engis 
naar een dossier ingediend bij het FANC in 2003. Nog volgens deze brief 
werd in 2004 bijna 800 000 ton fosforgips geproduceerd, waarvan 70 % 
werd gevaloriseerd, hoofdzakelijk in de plaasterindustrie, maar ook in de 
cementindustrie, bij de productie van meststoffen, papier... Het grootste 
deel van de ingezette fosfaatertsen zijn van magmatische oorsprong, meer 
bepaald van Rusland afkomstig (Kola) met lage specifieke radium-226 en 
thorium-232 activiteiten. Het gipsstort is eveneens in Engis gelegen en 

Figuur 6. Verspreiding van radionucliden door de fosfaatindustrie in Vlaanderen. 

4. De fosfaatindustrie in Wallonië 

In Wallonië is Prayon Engis actief als grote verwerker van fosfaaterts op basis van het 
zwavelzuurproces. Op onze vraag naar informatie hebben we maar gedeeltelijk antwoord 
gekregen en een bedrijfsbezoek werd niet toegestaan. In een recente brief van 10 februari 2005 
verwijst Prayon Engis naar een dossier ingediend bij het FANC in 2003. Nog volgens deze 
brief werd in 2004 bijna 800 000 ton fosforgips geproduceerd, waarvan 70 % werd 
gevaloriseerd, hoofdzakelijk in de plaasterindustrie, maar ook in de cementindustrie, bij de 
productie van meststoffen, papier... Het grootste deel van de ingezette fosfaatertsen zijn van 
magmatische oorsprong, meer bepaald van Rusland afkomstig (Kola) met lage specifieke 
radium-226 en thorium-232 activiteiten. Het gipsstort is eveneens in Engis gelegen en heeft 
een capaciteit van 9 miljoen ton. Midden 2002 lag er voor 3 750 000 ton fosforgips 
opgeslagen. 
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heeft een capaciteit van 9 miljoen ton. Midden 2002 lag er voor 3 750 000 
ton fosforgips opgeslagen.

Knauf Engis is de grootste afnemer van het fosforgips van Prayon Engis. 
In 2004 verwerkte het zo’n 400 000 ton fosforgips tot pleistergips. Op 
onze vragen naar informatie en naar een bedrijfsbezoek hebben we nooit 
antwoord gekregen. Volgens de recente brief van Prayon Engis zou de 
specifieke activiteit van het gips sinds 2000 zeer laag zijn, meer bepaald 
30 Bq/kg radium-226 en 50 Bq/kg  thorium-232.

Résumé 

L’industrie du phosphate en Belgique utilise de grandes quantités de minerai 
de phosphate pour diverses applications, dont les plus importantes sont la 
production d’engrais et d’aliments pour bétail. Les minerais de phosphate 
contiennent par essence des concentrations élevées de radioéléments 
naturels. Ces radioéléments sont retrouvés dans les produits finaux, le 
phosphogypse, les boues de fluorure de calcium et les eaux industrielles en 
fonction de la manière dont est traité le phosphate. Une réaction à l’acide 
sulfurique est la plus usuelle, mais l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique 
sont aussi utilisés en Belgique.

Les activités de l’industrie du phosphate sont bien visibles sur la carte 
gamma du Service Géologique de Belgique. Nous avons pour la Flandre 
une bonne idée des processus de production et des flux de déchets. Les 
cinq sociétés flamandes de production de phosphate ont traité au cours 
de la période 1920-2000, 54 millions de tonnes de minerai contenant 65 
TBq de radium-226 et 2,7 TBq de thorium-232. La superficie totale des 
décharges de gypse et de fluorure de calcium s’élève à presque 300 ha. 
Outre ces décharges, il existe encore une contamination environnementale 
le long du Grote Laak, du Winterbeek et aux bords du Grote Nete dans les 
environs de Lier.

Les données concernant l’impact de l’industrie du phosphate en Wallonie 
sont moins complètes. Prayon Engis produisait en 2004 environ 800 000 
tonnes de phosphogypse, valorisé à 70 % sous la forme de matériaux de 
construction (plâtre, ciment) et d’engrais, ainsi que dans d’autres secteurs 
industriels comme la production de papier. Ce qui reste était stocké sur une 
décharge à Engis.
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Abstract
 
The Belgian phosphate industry processes huge amounts of phosphate ore 
for a wide range of applications, the most important being the production 
of phosphate fertilizers and fodder. Phosphate ores generally contain rather 
high concentrations of natural radionuclides. These radionuclides turn up 
in the end products, the phosphogypsum waste, the calcium fluoride sludge 
and the waste water, depending on the processing method and the acid used 
for the acidulation of the phosphate rock. Sulfuric acid is the most widely 
used, but also nitric acid and hydrochloric acid are applied in Belgium.

The activities of the phosphate industry are clearly visible on the gamma 
map of the Belgian Geological Service. For Flanders we already have a 
clear idea of the production processes and waste streams. The five Flemish 
phosphate ore processing plants handled from 1920 to 2000 54 million 
ton of phosphate ore containing 65 TBq of radium-226 and 2.7 TBq of 
thorium-232. The total surface area of the gypsum and calcium fluoride 
deposits amounts to almost 300 ha. Besides, there is also an environmental 
contamination along the Grote Laak, the Winterbeek and the banks of the 
Grote Nete near Lier.

The data on the impact of the phosphate industry in the Walloon provinces 
in Belgium is less complete. Prayon Engis produced in 2004 around 800 
000 ton of phosphogypsum, valorizing about 70 % in building materials 
(plaster, cement), fertilizers, and in other industries such as paper production. 
The remainder was stored on a gypsum disposal site in Engis.
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ZOEKTOCHT NAAR NORM IN EEN WAAIER 
VAN HEDENDAAGSE EN HISTORISCHE 
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Samenvatting

In de literatuur vindt men traditioneel een aantal bedrijfstakken, die in min 
of meerdere mate aanleiding kunnen geven tot restproducten of afval met 
verhoogde NORM concentraties. We vernoemen hier :

● Non ferro industrie : zink, germanium, koper, kobalt, tin, lood, 
niobium, aluminium …

● Vuurvaste materialen : bijv. bekleding van grote industriële ovens
● Koolmijnen, terrils, oude mijnterreinen
● Verbranding van kolen bv. in kolencentrales
● Cementproductie
● Zwavelzuurproductie uit pyriet
● Winning en verwerking zeldzame aarden
● Waterwinning en zuivering
● Aluinwinning (aluinschiefer of alum shale)

Aangezien voor de meeste van deze bedrijfstakken weinig of geen 
informatie voorhanden was of althans toch niet vrijgegeven werd, wat 
betreft de Belgische situatie, werd een zoektocht georganiseerd, naar het 
al dan niet vóórkomen ervan in België, en naar hun eventuele relevantie 
in verband met het genereren van afval of restproducten met verhoogde 
NORM concentraties. Bronnen varieerden van literatuur, over internet en 
telefoonboeken tot opgevangen geruchten. Het wisselend succes en de 
redenen hiervoor, evenals een beknopt overzicht van de geboekte resultaten 
en overblijvende belangrijkste hiaten wordt hier gegeven.
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Inleiding

Door het feit dat deze studie van NIRAS uitging, en rekening houdend 
met de taken waarmee NIRAS belast is, was ze specifiek toegespitst of het 
zoeken naar stoffen of sites die radioactiviteit van natuurlijke oorsprong 
bevatten. De studie omvatte dus geen luik “stralingsbescherming”. Er 
werd niet nagegaan of er zich situaties voordoen die een stralingsbescher-
mingprobleem kunnen veroorzaken, dat wil zeggen geen onderzoek naar 
eventuele dosisbelasting voor werknemers of bevolking ten gevolge van 
de beschouwde industriële activiteiten. Nochtans zou dit de meest logische 
manier van aanpakken zijn. Het is immers zo dat beide facetten nauw met 
elkaar verweven zijn. Immers, indien zich een NORM problematiek stelt 
in die zin dat er NORM houdende afvalstoffen worden geproduceerd, 
dan loont het steeds de moeite om ook na te gaan of hier een significante 
dosisbelasting voor iemand aan verbonden is. Het omgekeerde is echter niet 
noodzakelijk steeds waar : bij het uitvoeren van intercontinentale vluchten 
bijvoorbeeld, kan eventueel een significante stralingsbelasting voor het 
cabinepersoneel optreden, maar is er uiteraard geen sprake van afvalstoffen 
met verhoogde NORM concentraties. Bescherming van werknemers en 
de bevolking tegen de gevolgen van radioactieve straling is echter de 
bevoegdheid van het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). 
Het FANC heeft evenwel na zeer lang en dus rijp overleg geopteerd om 
niet betrokken te zijn bij deze studie. Hierdoor stellen zich meteen een 
aantal specifieke problemen.
Enerzijds is er het probleem van het opsporen van de relevante bedrijfstakken 
en het verkrijgen van toegang tot deze bedrijven. De betrokken bedrijven 
worden verondersteld zich zelf te melden bij het FANC, binnen een 
bepaalde termijn. Het FANC kan dan beslissen om eventueel tot actie over 
te gaan, in de zin van verdere studie, maatregelen of wat dan ook. Wij 
hadden dus (en hebben nog steeds) geen toegang tot deze gegevens, wat de 
identificatie van de bedrijven flink bemoeilijkte. Eens een bedrijf dan toch 
geïdentificeerd was bleven we aangewezen op goede wil of interesse van 
het bedrijf zelf om toegang te verkrijgen tot de terreinen of tot de relevante 
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gegevens om de studie te kunnen uitvoeren. We zouden onrecht aandoen aan 
veel bedrijven als we zouden stellen dat er geen goede wil of medewerking 
was. Het tegendeel is waar : bij veel bedrijven werd volledige en spontane 
medewerking bekomen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven 
en hier stelt zich de volgende vraag : “Loopt goede wil op deze wijze niet 
het risico om afgestraft te worden ?”. Men kan zich gemakkelijk indenken 
dat een bepaald bedrijf dat spontaan heeft meegewerkt als gevolg hiervan 
genoodzaakt wordt om specifieke maatregelen te treffen ter bescherming 
van werknemers of bevolking, terwijl een ander bedrijf met precies 
dezelfde activiteiten maar dat niet heeft meegewerkt, ongemoeid wordt 
gelaten. Dit is natuurlijk niet fair tegenover de werknemers en bevolking 
in en rondom het tweede bedrijf en ook niet tegenover het eerste bedrijf 
zelf dat misschien een concurrentieachterstand oploopt. 

Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat zelfs de meest overtuigde goede 
wil eindig is. Als een bedrijf vandaag gecontroleerd wordt op radioactieve 
afvalstromen en hieraan zijn medewerking verleent, dan is het nog niet 
meteen evident om pakweg een half jaar later weer precies hetzelfde 
bedrijf te gaan controleren op precies dezelfde activiteiten, maar deze keer 
met de “pet” van de stralingsbescherming op het hoofd om blootstellingen 
of dosissen te gaan controleren. Het spreekt vanzelf dat dergelijke analoge 
onderzoeken gecombineerd moeten worden. Zeker als men rekening houdt 
met het feit dat voor veel van deze absoluut niet nucleaire bedrijven het 
aspect radioactiviteit nieuw en veelal redelijk afschrikwekkend is. In de 
perceptie is een opeenvolging van controles naar radioactiviteit dikwijls 
al genoeg om een schaduw van verdachtmaking te creëren, zelfs al is daar 
meestal geen enkele aanleiding toe. 
Het is dus een eufemisme te stellen dat een loskoppeling van de 
afvalproblematiek los van deze van de blootstellingen, zoals hier 
noodgedwongen is gebeurd, artificieel is, zeer moeilijk werkbaar is en 
geen enkel voordeel biedt. 
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Resultaten

Voor alle specifieke resultaten verwijzen we uiteraard naar het rapport 
“Overzicht van de NORM-problematiek in de Belgische industrie, R-
3775” zelf. We zullen ons hier beperken tot het overzicht van NORM 
bevattende sites of afvalstromen die we hebben aangetroffen in enkele 
specifieke bedrijfstakken. We zullen hierbij geen volledigheid nastreven. 
Wel zullen grootte ordes van de aangetroffen natuurlijke radioactiviteit 
worden weergegeven. Tevens is het soms ook nuttig aan te geven of het 
om een geval van concentratie of verdunning van NORM gaat. Veelal 
is het immers zo dat hogere concentraties NORM gepaard gaan met 
kleinere absolute hoeveelheden afval en omgekeerd. Ook het feit of er 
valorisatie van een product plaatsgrijpt of niet speelt een rol. Valorisatie 
van nevenproducten leidt tot een vermindering van de hoeveelheid te 
storten afval, maar impliceert dat het nevenproduct misschien verderop in 
de productieketen opnieuw aanleiding kan geven tot problemen. Tot slot 
merken we nog even op dat de resultaten in sommige gevallen slechts een 
momentopname betreffen : veel industrieën hebben keuze tussen een ruim 
spectrum van leveranciers van ertsen en grondstoffen, en specifieke keuzes 
hierin kunnen natuurlijk een grote invloed hebben op de NORM inhoud. 
Deze keuze worden echter zelden bepaald door de al dan niet radioactieve 
inhoud van de grondstoffen, alhoewel we hier toch moeten opmerken dat er 
ook uitzonderingen op deze regel zijn. Industrietakken zoals bijvoorbeeld 
de fosfaatindustrie of de non-ferro industrie, zijn zich in bepaalde gevallen 
voldoende van de NORM problematiek bewust, opdat de keuze van de 
primaire grondstoffen toch deels hierdoor wordt bepaald.

● Non-ferro : niobium-coltan

Er werd een historisch stort aangetroffen in de Gentse kanaalzone, waar 
slakken van coltan verwerking liggen. De activiteitsconcentraties bedragen 
tot 70 kBq/kg 232-Th en 5 kBq/kg 226-Ra. Deze coltanverwerking werd 
reeds meer dan dertig jaar geleden gestopt
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● Non-ferro : tinerts

In de non-ferro industrie wordt soms tinerts of cassiteriet ingezet, de 
specifieke activiteiten bedragen tot 25 kBq/kg 232-Th en tot 3 kBq/kg 226-
Ra. De inzet is echter slechts een kleine fractie van de gebruikte grondstoffen, 
zodat reeds in de tussenproducten gemakkelijk een verdunning met een 
factor 40 optreedt en nog een verdere verdunning in de eindproducten. 
In het filterstof dat aan sommige ovens wordt opgevangen, vinden we 
concentraties aan 210-Po van 1.5 kBq/kg wanneer geen cassiteriet wordt 
ingezet tot 3.5 kBq/kg wanneer wel cassiteriet wordt ingezet. Dit filterstof 
wordt verder doorverkocht voor valorisatie in de non-ferro industrie.

● Non-ferro : algemeen

Algemeen kan men stellen dat men zich in deze sector redelijk goed 
bewust is van het potentieel NORM probleem. Daarom wordt er 
dikwijls op de herkomst van de primaire grondstoffen gelet, en worden 
soms stralingsmetingen verricht op die grondstoffen om problemen te 
voorkomen. Verder wordt er in deze sector ook zeer veel gerecycleerd, 
zodat de primaire grondstoffen bijna nooit de totale inzet van grondstoffen 
uitmaken. Dit is ondermeer het geval bij de productie van zink, koper, 
cadmium en nikkel. In kobaltresidu werd tot 2.5 kBq/kg 238-U aangetroffen, 
en het betreft hier een opconcentratie in een restproduct waaruit reeds veel 
andere metalen werden gewonnen, en waaruit verder kobalt kan worden 
gewonnen. Voor de kobaltproductie uit erts, wordt meestal zeer goed gelet 
op de herkomst ervan, omdat de ervaring leert dat dit soms aanleiding tot 
NORM problemen kan geven. Aluminiumproductie uit bauxiet, een sector 
die ook aanleiding zou kunnen geven tot NORM problematiek, werd in 
België niet aangetroffen.

● Vuurvaste materialen

Het betreft hier een vrij grote en weinig transparante sector, met allerlei 
bedrijven die variëren van zeer klein tot grote industriële bedrijven, en 
waar nauwelijks medewerking bekomen werd. Het betreft nochtans soms 
vrij grote volumes, bijvoorbeeld bij het bekleden van grote industriële 
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ovens. Het is duidelijk dat hier NORM activiteiten kunnen optreden tot 
enkele kBq/kg zowel in thorium als radium. Deze materialen belanden na 
ontmanteling dikwijls op gewone storten.

● Kolencentrales

In vliegassen wordt typisch tot 0.2 kBq/kg 226-Ra aangetroffen, natuurlijk 
afhankelijk van de herkomst van de gebruikte steenkool. De vliegas 
wordt tegenwoordig echter meer gevaloriseerd (bijvoorbeeld in de 
cementindustrie) dan er productie is, zodat er een geleidelijke afbouw is 
van de vliegasvoorraad. Anderzijds is het zo dat er natuurlijk nog zeer 
veel historische vliegas storten bestaan, waarvan de locatie nauwelijks 
of niet meer gekend is. Bovendien kunnen in vliegassen ook verhoogde 
concentraties van 210-Po en 210-Pb voorkomen.
Indien een installatie voor rookgasontzwaveling aanwezig is, wordt er gips 
geproduceerd. Dit gips bevat echter geen verhoogde NORM concentraties 
en wordt ook volledig gevaloriseerd.

● Cementindustrie

De cementindustrie in België is een zeer grote bedrijfstak die 5 à 10 miljoen 
ton cement per jaar produceert, en niet altijd gemakkelijk te benaderen 
gebleken is. Er worden allerlei nevenproducten ingezet zoals bijvoorbeeld 
vliegas, fosforgips, hoogovenslakken, slib, bauxiet, enzoverder. Het betreft 
hier dus voornamelijk valorisatie en verdunning van potentieel NORM 
houdende producten. Problemen zouden eventueel kunnen optreden met 
verhoogde 210-Po of 210-Pb concentraties in het filterstof, hoewel dat stof 
meestal gewoon terug in de productie wordt ingezet.

● Drinkwaterproductie uit grondwater

Bij deze activiteit werd vastgesteld dat 226-Ra zich kan concentreren in 
het slib, waarbij op een relatief beperkt aantal vrijwel willekeurig gekozen 
stalen, concentraties tot 5 kBq/kg werden gevonden. Men ziet algemeen 
dat wanneer grote hoeveelheden slib worden geproduceerd, er geen of 
nauwelijks verhoogde NORM concentraties worden aangetroffen maar dat 
er wel verhoogde concentraties kunnen optreden wanneer slechts beperkte 
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hoeveelheden slib in de orde van enkele honderden kubieke meter per jaar 
worden geproduceerd. Wij vermoeden dat verhoogde NORM concentraties 
toch relatief frequent voorkomen in deze sector. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid van het vormen van aanslag in buizen of installaties, met 
meer dan 10 kBq/kg 226-Ra.

● Zwavelzuurproductie uit pyriet

Slechts één producent van zwavelzuur stelt in het verleden dit procédé te 
hebben toegepast, en de restproducten hiervan liggen op een gecontroleerd 
stort. Anderzijds beweert de cementindustrie soms gebruik te maken van 
dergelijke restproducten. We stellen ons dus de vraag naar de herkomst 
van hiervan.

● Andere

De vraag moet onvermijdelijk gesteld worden of er nog andere 
bedrijfstakken in aanmerking komen en hoever we hierin moeten gaan. 
Moet bijvoorbeeld elke distributeur in mineralen gecontroleerd worden ?

● Historisch : steenkoolwinning

Een controle op terrils in Wallonië leverde nauwelijks of geen verhoogde 
concentraties aan NORM op. De bezochte terrils werden gekozen op basis 
van het feit dat ze op de stralingskaart van de Belgische geologische dienst 
een verhoogde straling leken te geven. In de praktijk blijkt dat dus niet het 
geval te zijn.
Op sommige voormalige mijnsites in Vlaanderen werd wel een lichte 
verhoging in NORM vastgesteld, bijvoorbeeld in Eisden en in Heusden-
Zolder.

● Historisch : aluinwinning

In de 18de en 19de eeuw, was er in een vrij uitgestrekt gebied voornamelijk 
tussen Hoei en Flemalle een ontginning van aluinschiefer voor de productie 
van aluin. De sites zijn vandaag nauwelijks nog in kaart te brengen. Bezoek 
aan twee dergelijke sites in Flemalle, leerde dat de residu’s licht verhoogde 
concentraties tot 0.15 kBq/kg 226-Ra vertonen.
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● Historisch : algemeen
Er zijn in België nogal wat gebieden die een historische besmetting met 
NORM vertonen, bijvoorbeeld de omgeving van de voormalige radium 
fabriek in Olen, historische fosfaatgipsstorten ondermeer in de rupelstreek, 
of de valleien van waterlopen in ondermeer het nete- en het demerbekken. 
Het betreft hier dikwijls relatief uitgestrekte gebieden van tientallen of 
honderden hectaren groot, die meestal zeer moeilijk en uitsluitend te 
voet bereikbaar zijn omwille van de aard van het terrein. Toch is het vaak 
belangrijk de precieze locatie en uitgestrektheid van de besmetting in kaart 
te brengen al was het maar om het probleem tot zijn werkelijke proporties 
te herleiden of om een beter inzicht te krijgen in de transportmechanismen 
die tot de besmetting hebben geleid. Tot voor kort was dit enkel mogelijk 
met de inzet van grote hoeveelheden mankracht gedurende lange tijd, wat 
uiteraard zeer duur en dus meestal niet realiseerbaar was. Daarom werd 
op het SCK recent een draagbaar systeem ontwikkeld, gebaseerd op een 
standaard draagbare NaI gamma dosimeter, een standaard GPS module 
en een standaard pocket PC. Door draadloze transmissie zenden de GPS 
en de gamma dosimeter hun gegevens door naar de pocket PC, waardoor 
om de twee seconden geogerefereerde gammadosissen kunnen worden 
opgeslagen. Deze gegevens kunnen later in het labo worden verwerkt tot 
precieze stralingskaarten. Eén enkel persoon kan op deze wijze, afhankelijk 
van het terrein, tientallen hectaren per dag in kaart brengen, wat de duur 
en kostprijs van dergelijke metingen gevoelig laat dalen. In de figuur ziet 
men het resultaat van 6 uur meten in een zeer moeilijk toegankelijk gebied 
in de Demerbroeken in de omgeving van Zichem, waarbij ongeveer 45 ha 
terrein kon worden opgemeten.

Conclusies 

Een eerste aanzet werd gegeven tot het opsporen van NORM in de Belgische 
industrie. De problematiek is complex en kan eigenlijk overal optreden, van grote 
industriële bedrijven tot kleine familiebedrijfjes. Mede door het feit dat radioactiviteit 
dikwijls afschrikt en dat vele niet nucleaire bedrijven niet met de problematiek 
vertrouwd zijn is medewerking van en toegang tot bedrijven niet steeds evident. Om 
vele redenen is de enige correcte aanpak van het probleem deze waarbij de aspecten 
van stralingsbescherming en afvalproductie samen worden onderzocht, met 
betrokkenheid en volledige medewerking van alle competente overheden. In de 
Belgische industrie werden in sommige sectoren verhoogde NORM concentraties 
vastgesteld, verder onderzoek in deze en andere sectoren is zeker aan de orde. De 
vastgestelde NORM concentraties zijn echter zelden problematisch en de eventuele 
problemen zijn nooit onoverkomelijk. 
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Conclusies
Een eerste aanzet werd gegeven tot het opsporen van NORM in de Belgische 
industrie. De problematiek is complex en kan eigenlijk overal optreden, 
van grote industriële bedrijven tot kleine familiebedrijfjes. Mede door het 
feit dat radioactiviteit dikwijls afschrikt en dat vele niet nucleaire bedrijven 
niet met de problematiek vertrouwd zijn is medewerking van en toegang tot 
bedrijven niet steeds evident. Om vele redenen is de enige correcte aanpak 
van het probleem deze waarbij de aspecten van stralingsbescherming en 
afvalproductie samen worden onderzocht, met betrokkenheid en volledige 
medewerking van alle competente overheden. In de Belgische industrie 
werden in sommige sectoren verhoogde NORM concentraties vastgesteld, 
verder onderzoek in deze en andere sectoren is zeker aan de orde. De 
vastgestelde NORM concentraties zijn echter zelden problematisch en de 
eventuele problemen zijn nooit onoverkomelijk.

Résumé

Recherche à NORM dans un éventail de branches industrielles 
actuelles et historiques
Dans la littérature on trouve traditionnellement un nombre de branches 
industrielles, qui peuvent plus ou moins donner lieu à des produits 
résiduels ou à des déchets à concentrations NORM augmentées. Nous 
mentionnons:

● L'industrie non ferreuse: du zinc, du germanium, du cuivre, du 
cobalt, de l'étain, du plomb, du niobium, de l’aluminium ...

● Les matériaux réfractaires: par exemple le revêtement de grands 
fours industriels

● Les mines de charbon, les terrils, les anciens terrains de mine
● La combustion de charbon, p.ex. dans des centrales thermiques
● La production de ciment
● La production d'acide sulfurique de pyrite
● L'extraction et le traitement de terres rares
● Le captage et l'épuration d’eau
● L'extraction d'alun (schiste d'alun ou alum shale)
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Etant donné que pour la plupart de ces branches industrielles peu ou pas 
d’informations étaient disponibles ou du moins pas mises à disposition, 
une quête a été lancée, pour ce qui concerne la situation belge, sur leur 
occurrence en Belgique et sur leur pertinence éventuelle relative à la 
génération de déchets ou de produits résiduels à concentrations NORM 
augmentées. Les sources variaient de la littérature, via l’internet et les 
annuaires téléphoniques aux rumeurs recueillies. Le succès inégal et les 
raisons pour cela, ainsi qu’un résumé des résultats obtenus et des plus 
importantes lacunes restantes sont donnés ici.

Abstract

Search for NORM in a variety of contemporary and historical 
industrial activities
In literature, traditionally a number of industrial activities can be found, 
that are more or less prone to yielding by-products or waste with enhanced 
levels of NORM. We quote the following :

● Non ferro industry : zinc, germanium, copper, cobalt, tin, lead, 
niobium, aluminum, ...

● Refractive materials : e.g. lining of large industrial ovens
● Coalmines, mine waste dumps, former mining sites
● Coal burning, e.g. in coal fuelled power plants
● Cement production
● Production of sulphuric acid starting from pyrite
● Extraction and processing of rare earths
● Extraction and purification of drinking water
● Extraction of alum (alum shale processing)

For most of those activities, specifically for the Belgian case, little or no 
information was available or at least it was not being released. Therefore 
the occurrence of each of the activities in Belgium was investigated, and 
their relevance for generating rest products or waste with enhanced NORM 
concentrations was checked. Information sources varied from literature, 
over internet and yellow pages to hear-say. The varying success and its 
causes are stated and a short overview of the results and the principal 
remaining gaps is given.  
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NORM IN DIVERSE BEDRIJFSTAKKEN :
Mn, TiO

2
 PRODUCTIE EN GEBRUIK VAN Th-VERBINDINGEN

J. Van Cauteren
AV-Controlatom

Samenvatting

Naast een aantal grote bedrijfstakken, zoals de fosfaatverwerkende industrie 
en de staalindustrie, die door de grote hoeveelheden grondstoffen die men 
gebruikt reeds in het verleden te maken hadden met vraagstukken rond 
stralingsbescherming leert de literatuur ook dat in kleinere bedrijfssectoren 
ook grondstoffen worden gebruikt waarin zich natuurlijke radioactieve 
stoffen bevinden.
Omwille van de meestal kleinere omvang wordt de problematiek niet altijd 
onderkent.  We pogen hier een beeld te geven van enkele van deze sectoren 
in België.   De processen in de mangaan en titaanoxide industrie worden 
besproken.
Andere bedrijfstakken gebruiken zuivere verbindingen  van Th of U, 
niet omwille van hun radioactieve eigenschappen maar eerder omwille 
van de fysico-chemische eigenschappen.  De problematiek van de 
stralingsbescherming kan hier echter, zelfs al gaat het soms om zeer 
beperkte hoeveelheden, niet worden verwaarloosd.  Een beschrijving 
van twee industrietakken namelijk lenzen- en lampen productie wordt 
gegeven.
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Productie van mangaanverbindingen

Het bedrijf waarvan sprake is actief in de productie van mangaan en 
koper.
De mangaanproductie werd 35 jaar geleden gestart terwijl de 
koperbedrijvigheid begon in het begin van de jaren ‘80. Enkel de 
mangaanchemie wordt bekeken wat betreft de aanwezigheid van natuurlijke 
radioactieve stoffen, aangezien de koperchemie berust op de recyclage van 
koper uit schroot.
Het basiserts voor de verschillende chemische verbindingen die 
worden geproduceerd is een pyrolusieterts dat bijna 80 % MnO

2
 bevat  

(+ 20 % klei). Sinds het begin van de jaren ’90 is dit erts afkomstig van één 
enkele ontginningsplaats gelegen in Gabon.  Het pyrolusiet wordt op twee 
manieren behandeld: via zwavelzuur en via salpeterzuur (zie onderstaande 
figuur).
     

De verschillende producten en bijproducten worden verkocht. Alleen 
het ganggesteente (residu van het oplosbaar maken) vormt een niet-
herbruikbaar afvalproduct dat op de vestiging opgeslagen wordt.
Op het terrein van het bedrijf liggen er duizenden ton pyrolusieterts 
opgeslagen. Jaarlijks wordt er maximaal 60 000 ton erts aangekocht. 
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Gammaspectrometrische analyse geeft volgende activiteitsconcentraties 
(Bq/kg) in deze grondstof :

Ra-226 Th-232 K-40
110 170 130

De gangsteen wordt opgeslagen op twee industriële stortplaatsen op 
het terrein van de onderneming. Er wordt per jaar ongeveer 15 000 ton 
gangsteen geproduceerd, waarvan 2/3 via de zwavelzure weg en 1/3 via de 
salpeterzure weg.
De activiteitsconcentraties (Bq/kg) in het gangsteen worden in onderstaande 
tabel hernomen :

Ra-226 Th-232 K-40
Zwavelzure weg 230 400 290
Salpeterzure weg 290 510 140

We merken hierbij op dat de activiteitsconcentraties in het afval een factor 
twee tot drie hoger zijn dan in het erts, wat zou moeten overeenstemmen 
met een daling van de activiteit in het eindproduct.

Titaniumdioxide

Titaandioxide (TiO
2
) vindt talrijke toepassingen die het te danken heeft aan 

zijn enorm dekkend vermogen, als gevolg van zijn hoge brekingsindex. Het 
heeft sinds meerdere decennia het gebruik van toxische lood-, antimoon- en 
zinkverbindingen verdrongen. De we-reldjaarproductieaan titaandioxide 
bedraagt ca. 3,5 miljoen ton. In de fabriek van KRONOS te Langerbrugge 
wordt momenteel jaarlijks ongeveer 60 000 ton geproduceerd.
Bij de productie van titaandioxide volgen s het chlorideproces wordt het 
erts in een wervel-bedreactor in aanwezigheid van petroleumcokes met 
chloorgas aangetast. 
De in hoofdzaakgebruikte ertssoorten hebben een titaandioxidegehalte 
tussen 80 en 95%. De belangrijkste onzuiverheid is ijzeroxide. Bij het 
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chloreren in de wervelbedreactor worden het titaandioxide en het ijzeroxide, 
net zoals de andere metaaloxiden in het erts, in chloriden omgezetdoor de 
volgende reactie:

TiO
2
 + FeO + C + Cl

2
 ------> TiCl

4
 + FeCl

2
 + CO + CO

2

Deze chloriden verlaten, samen met ongereageerde erts- en cokesdeeltjes, 
de wervelbedreactor bij een temperatuur van ± 1000°C onder gasvorm. Na 
afkoeling tot een temperatuur van ongeveer 150°C worden het ijzerchloride 
en de meeste andere metaalchloriden vast en blijft het titaantetrachloride 
gasvormig. In een cycloon worden de vaste stoffen, met name de 
vaste metaalchloriden zoals ijzerchloride en de ongereageerde erts- en 
cokesdeeltjes van het gasvormige titaantetrachloride afgescheiden. De vaste 
stoffen worden in water gesuspendeerd.  Hierbij lossen de metaalchloriden 
op. Deze suspensie vormt tevens de belangrijkste afvalstroom van het 
chlorideproces. Het chlorideproces biedt de mogelijkheid om deze 
afvalstroom ofwel als dusdanig te dumpen, ofwel te neutraliseren en te 
storten, ofwel na verdere behandeling te valoriseren.  Het gasvormige 
titaantetrachloride dat de cycloon verlaat wordt gecondenseerd en door 
destillatie gezuiverd. Het gezuiverde titaantetrachloride wordt met zuivere 
zuurstof omgezet tot titaandioxide door de volgende reactie:

TiCl
4
 + O

2
 ----> TiO

2
 + Cl

2

Het gevormde vast titaandioxide en gasvormig chloor worden door filtratie 
van elkaar gescheiden.  De gevormde filterkoeken worden als afval 
opgeslagen op een stortplaats.



93

Als titaandioxide erts worden Richards Bay Slakken (RBS) met een TiO
2
-

gehalte van ongeveer 85% en het veel schaarser en duurder natuurlijk 
rutiel met een TiO

2
-gehalte van ongeveer 95% ingezet. Het belangrijkste 

nevenbestandeel in beide ertsen is, zoals reeds vermeld ijzeroxide. De 
ingezette ertsen zijn geen delfstoffen die als dusdanig gevonden worden. 
Om een dergelijk hoge concentratie aan TiO

2
 te bekomen moet de delfstof 

opgeconcentreerd worden. Voor de productie van RBS volgt na een 
fysische opconcentratie een reducerende smelt (vergelijkbaarmet een 
hoogoven). De opconcentratie van natuurlijk rutiel bestaat uit een zuiver 
fysisch proces.
De jaarproductie aan pigment (TiO

2
) bedraagt ca. 60 000 ton.  Per ton 

TiO
2
 wordt ca. 0,841 ton RBS of 0,337 ton rutielerts gebruikt.  Per ton 

geproduceerd TiO
2
 wordt ca. 0,752 ton filterkoek geproduceerd.

De activiteitsconcentraties (Bq/kg) voor de verschillende productstromen 
worden in onderstaande tabel gegeven :

temperatuur van ongeveer 150°C worden het ijzerchloride en de meeste andere

metaalchloriden vast en blijft het titaantetrachloride gasvormig. In een cycloon worden de

vaste stoffen, met name de vaste metaalchloriden zoals ijzerchloride en de ongereageerde

erts- en cokesdeeltjes van het gasvormige titaantetrachloride afgescheiden. De vaste stoffen

worden in water gesuspendeerd.  Hierbij lossen de metaalchloriden op. Deze suspensie

vormt tevens de belangrijkste afvalstroom van het chlorideproces. Het chlorideproces biedt

de mogelijkheid om deze afvalstroom ofwel als dusdanig te dumpen, ofwel te neutraliseren

en te storten, ofwel na verdere behandeling te valoriseren.  Het gasvormige

titaantetrachloride dat de cycloon verlaat wordt gecondenseerd en door destillatie

gezuiverd. Het gezuiverde titaantetrachloride wordt met zuivere zuurstof omgezet tot

titaandioxide door de volgende reactie:

TiCl4 + O2 ----> TiO2 + Cl2

Het gevormde vast titaandioxide en gasvormig chloor worden door filtratie van elkaar

gescheiden.  De gevormde filterkoeken worden als afval opgeslagen op een stortplaats.

Als titaandioxide erts worden Richards Bay Slakken (RBS) met een TiO2-gehalte van

ongeveer 85% en het veel schaarser en duurder natuurlijk rutiel met een TiO2-gehalte van

ongeveer 95% ingezet. Het belangrijkste nevenbestandeel in beide ertsen is, zoals reeds

vermeld ijzeroxide. De ingezette ertsen zijn geen delfstoffen die als dusdanig gevonden

worden. Om een dergelijk hoge concentratie aan TiO2 te bekomen moet de delfstof

opgeconcentreerd worden. Voor de productie van RBS volgt na een fysische opconcentratie

een reducerende smelt (vergelijkbaarmet een hoogoven). De opconcentratie van natuurlijk

rutiel bestaat uit een zuiver fysisch proces.

De jaarproductie aan pigment (Ti02) bedraagt ca. 60 000 ton.  Per ton TiO2 wordt ca. 0,841

ton RBS of 0,337 ton rutielerts gebruikt.  Per ton geproduceerd TiO2 wordt ca. 0,752 ton

filterkoek geproduceerd.
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Ra-226 Th-232
RBS 40 50
Rutiel 500 100
Filterkoek 330 450
TiO

2
<10 <10

Door het gebruikte distillatieproces verwacht men inderdaad geen activiteit 
in het eindproduct maar eerder in de filterkoek die wordt gestort.

Lenscoatings

In het Gentse zijn een tweetal bedrijven actief in dezesector.
De bedoeling is om optische componenten te voorzien van één of meerdere 
diëlektrische lagen om de transmissie en/of reflectie eigenschappen van 
de componenten te verbeteren. Wanneer men werkt in het infrarood 
gedeelte van het elektromagnetisch spectrum worden dikwijls twee lagen 
aangebracht één met een zo laag mogelijke brekingsindex en een met een 
zo hoog mogelijke brekingsindex. 
ThF

4
 combineert enkele belangrijke eigenschappen, namelijk lage absorptie 

en lage brekingsindex voor het betrokken gedeelte van het spectrum, goede 
hechting aan de onderlaag en lage porositeit waardoor het een geschikte 
kandidaat is om als één van de twee laagjes te worden gebruikt.
Deze laagjes worden in een vacuümklok door een opdampingsproces 
aangebracht. De laagjes hebben een typische dikte van enkele honderden 
nanometer. Rekening houdend met een specifiekeactiviteit van ThF

4
 van 

ongeveer 6 MBq/kg wordt er een tiental Bq thorium opgedampt voor 
componenten met een diameter van 50 mm. Deze waarden liggen twee 
grootteorden lager dan de vrijstellingsniveau’s vermeld in het ARBIS. Het 
jaarlijkse ‘verbruik’ aan ThF

4
 bedraagt typisch enkele kilogrammen.

In de vacuümklok worden metaalfolies aangebracht op de binnenzijde om 
deze te beschermen tegen ongewenst opdampen van materiaal. Deze folies 
vormen samen met onder andere handschoenen, papier en ‘opdampbootjes’ 
radioactief afval. Dit afval wordt op een regelmatige manier afgevoerd via 
NIRAS.
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Beide bedrijven zijn vergund door het FANC, zodat alle bepalingen van 
het ARBIS van toepassing zijn (controle, vrijgave en/of verwijdering van 
radioactief afval,...).

Lampenproductie

De lampenproducenten Philips (Turnhout) en Sylvania (Tienen) beschikken 
in hun assortiment over speciale lampen waar, in de elektroden, natuurlijk 
thorium wordt aangewend.
De hoofdreden om dit materiaal te gebruiken is dat de uittreedarbeid van 
thorium vrij laag is zodat men zeer stabiele elektrische bogen kan laten 
ontstaan wat zijn effect heeft op de kwaliteit van deze ontladingslampen. 
Er bestaan twee mogelijke toepassingen: het gebruik van een wolfram/
thorium legering of het sinteren van een thoriumoxide pasta.
In de eerste toepassing worden zeer kleine staafjes (diameter 0,5 à 1,5 
mm; lengte 1 à 2 cm) bestaande uit een wolfram 2%(wt) thorium legering 
aangebracht in de gloeielektroden van de betrokken lampen. Deze staafjes 
worden ingevoerd vanuit het buitenland (Oosten-rijk) en behoeven in 99% 
van de gevallen geen verdere bewerking. De verwerking van het materiaal 
en van de lampen gebeurt trouwens volledig automatisch. Enkel de grootste 
staafjes moeten om kwaliteitsredenen worden bijgeslepen. Tijdens dit 
proces wordt ongeveer 0,01% van het materiaal weggeslepen. Metingen 
ter plaatse kunnen geen besmettingen aantonen van werkoppervlakken en 
slijpmachine.

In de tweede toepassing wordt een pasta van thoriumoxide aangebracht 
op de gloeispiralen.  Om een goede hechting te verkrijgen wordt deze laag 
gesinterd in een elektrische boog onder inerte atmosfeer. Het aanbrengen 
van de pasta gebeurt in een handschoenkast en het sinteren gebeurt onder 
een afzuigkap. Bij deze toepassing kunnen wel besmettingen (enkele Bq/
cm²) worden waargenomen ter hoogte van de werkoppervlakken.
In beide bedrijven worden de eventueel besmette materialen (filters, 
overschoenen, hand-schoenen,...) op regelmatige tijdstippen afgevoerd via 
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NIRAS.
Beide bedrijven zijn vergund door het FANC, zodat alle bepalingen van 
het ARBIS van toepassing zijn (controle,vrijgave en/of verwijdering van 
radioactief afval,...).

Résumé

Nombre de grandes industries furent déjà, par le passé, confrontées à des 
questions de protection radiologiques dues principalement à l’importance 
des volumes traités.
Dans la littérature, on peut trouver que, dans des industries plus petites, 
des matières premières contenant des matières radioactives naturelles 
(NORM) sont aussi utilisées.  En raison de l’échelle plus petite de ces 
industries, les problèmes éventuels ne sont pas toujours reconnus. Deux 
industries de Belgique sont étudiées ici, celles de la production de Mn et 
de TiO

2
.

D’autres industries utilisent des composés purs de Th ou d’U, non pas 
pour leur propriétés radioactives, mais pour leurs propriétés physiques ou 
chimiques.
Même quand nous sommes confrontés à de très petites quantités de 
matériaux, la protection radiologique ne peut pas être négligée.  Nous 
décrivons deux industries, celles des lampes et des lentilles.

Summary

A number of ‘large’ industries, like the phosphate industry and steel 
industry, were already confronted in the past with questions concerning 
radiological protection mostly due to the large volumes that are treated.  
In literature one can find that also smaller industries use raw materials 
containing naturally occurring radioactive materials (NORM).
Due to the smaller scale of these industries the eventual problems are 
not always recognized.  Two industries in Belgium, the manganese and 
titanium dioxide production are discussed.
Other industries use pure compounds of Th or U, not for their radioactive 
properties but for their physical or chemical properties.  Even when we are 
confronted with very small amounts of materials the radiological protection 
can not be neglected.  We describe two industries namely the production of 
lamps and lenses
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LA RADIOACTIVITÉ NATURELLE DANS L’ACIÉRIE ET 
L’UTILISATION DE SABLES DE ZIRCON

P. Froment
AV Controlatom, Olieslagerslaan, 35, 1800 Vilvoorde, Belgium

Résumé

Deux types d’industries traitant la terre et le feu font partie de ce chapitre : 
la production d’acier et l’utilisation de sables de zircon en fonderie. Les 
deux activités sont décrites et les teneurs en radioéléments naturels sont 
mises en évidence. En ce qui concerne les sables de zircon, les activités 
mesurées sont de l’ordre de grandeur des valeurs données par la littérature. 
Des valeurs intéressantes sont mises en évidence pour l’industrie 
métallurgique, notamment les teneurs en Po-210.
Un traitement global, d’un point de vue radioactivité, de l’ensemble 
des déchets ne peut que difficilement être envisagé. Il conviendra de 
s’attacher aux déchets dont les teneurs en radioéléments sont les plus 
préoccupantes.
De plus, il conviendra, pour chacune de ces industries de mettre en 
évidence l’impact de ces teneurs en radioéléments sur les travailleurs 
professionnellement exposés. 

I. Le sable de zircon

Le principe utilisé, dans les deux sociétés ayant participé à notre étude 
en région wallonne, est celui de la « fonderie à moulage de précision à 
modèle perdu en cire ».
Un modèle de la pièce à réaliser est produit en cire. Le modèle est ensuite 
recouvert par immersion dans divers bains, constitués d’un liant et de farine 
de zircon, et avant séchage de ce dépôt, du sable de zircon est projeté 
sur le modèle. Le moule réfractaire est ainsi composé par des couches 
successives de dépôts.
La cire est ensuite éliminée par fusion (T ~ 180 °C), ce qui laisse dans 
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la céramique une cavité réplique exacte du modèle. Après cuisson du 
moule (T ~ 1050 °C), on coule le métal en fusion dans celui-ci encore 
chaud, ce qui permet de reproduire les moindres détails de la pièce. Après 
refroidissement, le moule en céramique est éliminé et la pièce métallique 
est nettoyée par grenaillage.

Le sable de zircon est donc employé dans nos fonderies en tant que matériau 
réfractaire, mais sous une forme initiale de sable ou de farine (différence 
de granulométrie) qui présente donc, en plus de l’irradiation, une possible 
contamination des personnes présentes.
Le sable de zircon est un mélange d’oxydes de Zr et Si principalement 
(avec Al

2
O

3
, TiO

2
, Fe

2
O

3
 …).

D’autres sables présentant une légère activité ont également pu être mis 
en évidence lors de cette étude : Remasil 60RG50 (mullite - 77 % et SiO

2
 

amorphe - 23 %), farine Mulcoa-Mulgrain (Al
2
O

3
 - 59,2 %, SiO

2
 - 37,3 %, 

TiO
2
 - 2,11 %, Fe

2
O

3
 - 1,13 % ).

Le sable de zircon est donc employé dans nos fonderies en tant que matériau

réfractaire, mais sous une forme initiale de sable ou de farine (différence de

granulométrie) qui présente donc, en plus de l’irradiation, une possible contamination

des personnes présentes.

Le sable de zircon est un mélange d’oxydes de Zr et Si principalement (avec Al2O3,

TiO2, Fe2O3 …).

D’autres sables présentant une légère activité ont également pu être mis en évidence

lors de cette étude : Remasil 60RG50 (mullite - 77 % et SiO2 amorphe - 23 %), farine

Mulcoa-Mulgrain (Al2O3 - 59,2 %, SiO2 - 37,3 %, TiO2 - 2,11 %, Fe2O3 - 1,13 % ).

Activités spécifiques (en Bq/kg) par isotope de la farine et du sable utilisés par la

société A.

Ra-226 Th-232

Farine et sable de

zircon

2 376 310

Remarque : dans le rapport final, les activités, mentionnées pour l’utilisation de sables

de zircon, correspondent à l’activité totale de la chaîne de décroissance concernée.

Activités spécifiques (en Bq/kg) par isotope des produits de base servant à la

production des moules au sein de la société B.

Matériau Farine de Zr-325/U Sable de zircon

Fused Zirconia +60

Remasil 60RG50 Mulcoa-Mulgrain

Utilisation Farine 1
re

 couche Sable 1
re

 couche Sable 2
e
 couche Farine 2

e
 couche

Ra-226 589 799 117 195

Moule en cire

Farine + additif

Trempage

Sable de Zr

Pulvérisation

X cycles

Décirage

Coulage

métal

Décochage

Sable et farine de Zr

+ sable (~500T/an)

Cimenteries

Cire

Bacs de sable

Moule en cire

Farine + additif

Trempage

Sable de Zr

Pulvérisation

X cycles

Décirage

Coulage

métal

Décochage

Sable et farine de Zr

+ sable (~500T/an)

Cimenteries

Cire

Bacs de sable
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Activités spécifiques (en Bq/kg) par isotope de la farine et du sable utilisés 
par la société A.

Ra-226 Th-232
Farine et sable de zircon 2 376 310

Remarque : dans le rapport final, les activités, mentionnées pour l’utilisation 
de sables de zircon, correspondent à l’activité totale de la chaîne de 
décroissance concernée.

Activités spécifiques (en Bq/kg) par isotope des produits de base servant à 
la production des moules au sein de la société B.

Matériau
Farine de 
Zr-325/U

Sable de 
zircon
Fused 
Zirconia +60

Remasil 
60RG50

Mulcoa-
Mulgrain

Utilisation
Farine  

1re couche
Sable  

1re couche
Sable  

2e couche
Farine  

2e couche
Ra-226 589 799 117 195
Th-232 180 194 125 154

Chaque année, l’entreprise B met en œuvre environ 20 tonnes de sable de 
zircon et de farine de zircon, en proportions respectives de 80 % de farine 
et 20 % de sable.

Dans les deux sociétés, la destruction des moules a lieu dans une cabine 
close, en l’absence de tout personnel. Chaque année, les deux sociétés 
produisent une quantité d’environ 450 à 500 tonnes de déchets. Les déchets 
de décochage (moules), les filtres du système de ventilation de l’atelier de 
décochage et les briques réfractaires sont rassemblés pour être évacués.
Pour une des deux entreprises (A), ces 500 tonnes de déchets contiennent 
environ 70 tonnes de sables de zircon - farine de zircon. Ce déchet est évacué 
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vers un centre de tri avant d’être entreposé dans une décharge industrielle. 
L’activité mesurée au niveau des déchets correspond à la proportion des 
masses respectives des différents types de sables en présence.

En ce qui concerne la seconde entreprise, les 500 tonnes de déchets 
produites par an, se subdivisent en deux fractions, dont la première est 
déversée dans une décharge industrielle. Cette fraction comprend les filtres, 
les poussières de filtration et la barbotine utilisée (après séchage).
La seconde fraction de déchets est acheminée vers les cimenteries. Cette 
fraction est composée des moules et du sable mis en œuvre dans les bacs 
avant la coulée du métal.
La dilution des sables de zircon dans ce cas est d’un facteur 35 à 50. Une 
analyse par spectrométrie gamma, effectuée sur un échantillon de déchet, 
n’a pu mettre en évidence la présence de radioéléments à un niveau 
supérieur au bruit de fond naturel.
L’exposition du personnel est restreinte par le positionnement à l’extérieur 
des conteneurs en cours de remplissage et dans un cas, par la couverture du 
conteneur par une bâche qui limite la mise en suspension de la poussière 
dans l’air.

II. L’industrie métallurgique

Entreprise par excellence en Belgique aux XIX et XX° siècles, l’industrie 
métallurgique à chaud tend à disparaître de nos jours. Cette industrie s’axe 
sur un outil central : le haut fourneau, dans lequel le minerai de fer (en 
moyenne 60 % de Fe) est transformé en fonte (Fe ~ 95 % et 3-4 % de C). 
Actuellement, il ne subsiste en Belgique que 5 hauts fourneaux en service, 
dont un va être arrêté au mois de juin (Liège). 
Schématiquement, la production d’acier s’effectue en 5 étapes : (1) 
l’agglomération, (2) le four à coke, (3) le haut fourneau, (4) la fabrication 
d’acier et (5) la coulée continue. Le but étant de produire de l’acier présentant 
le taux d’impuretés (C, S, ...) le plus faible possible, mais contenant des 
teneurs spécifiques de certains autres métaux (Ni, Cr, Co, ...).
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a) L’agglomération

Afin de garantir un fonctionnement optimal du haut fourneau, la 
granulométrie des minerais de fer (magnétite - Fe

3
O

4
, hématite - Fe

2
O

3 

et sidérite - FeCO
3
) doit être affinée précisément. Le minerai est tamisé 

et homogénéisé avec un combustible (coke). Le mélange est déversé sur 
une bande transporteuse, puis enflammé par un brûleur. Cette combustion 
génère un gâteau uniforme qui sera moulu. 
Dans la zone de traitement thermique du mélange, la filtration des gaz (zone 
de cuisson, zone de refroidissement et dépoussiérage de l’air ambiant) est 
assurée par des électrofiltres. Les poussières recueillies sont réinjectées 
dans la chaîne d’agglomération. Les activités mesurées sur ces poussières 
sont présentées dans le tableau en fin de chapitre. L’activité spécifique en 
Po-210 des échantillons prélevés durant la visite oscillait entre 130 +/- 70 
Bq/kg et 470 +/- 150 Bq/kg, valeur significativement inférieure à celle de 
8 000 Bq/kg communiquée par ARCELOR.
Il n’y a pas actuellement de données disponibles pour les gaz émis par la 
cheminée.

b) La cokerie

Au stade de la cokerie, les éléments volatils contenus dans le charbon sont 
éliminés par distillation en absence d’air, à une température proche de 
1.000 °C. L’alimentation thermique du four est réalisée par les gaz générés 
par la cokerie et le haut fourneau. Après traitement, le coke est criblé, le 
poussier étant réinjecté dans l’agglomération. Les gaz épurés sont utilisés 
dans l’entreprise, le gaz excédentaire étant revendu pour produire de 
l’électricité. Le goudron est revendu à des distillateurs et le NH

3
 est extrait 

et éliminé dans les incinérateurs.
Les poussières de charbon et de coke recueillies sont recyclées dans le 
processus. Aucune mesure de radioactivité n’est disponible pour ce qui 
concerne les cheminées.
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c) Le haut fourneau

A ce stade, le minerai de fer (environ 50-60 % d’oxydes de fer) est soumis 
à réduction par oxydation du coke pour produire la fonte (environ 95 % de 
fer).
Les différentes matières premières sont introduites par le haut du haut 
fourneau. La combustion du coke fait monter la température, en partie 
basse, à quelques 2 000 °C. Dans la partie supérieure, la température est 
d’environ 200 °C. Il s’ensuit une réduction du minerai de fer et la formation 
de scories (CaSiO

3
) provenant de la gangue de silicium. La fonte en fusion 

et le laitier (250 kg par tonne de fonte) sont recueillies séparément en bas 
du haut fourneau. 
Le laitier est vendu à des cimenteries qui l’utilisent pour la production de 
ciment sidérurgique.
Les gaz de haut fourneau sont centrifugés pour en séparer les poussières 
qui sont ré-injectées dans la ligne d’agglomération. Les gaz sont ensuite 
lavés à l’eau, ce qui élimine la fraction la plus fine, laquelle est collectée 
sous forme de boues d’épuration. Les gaz épurés sont ensuite convoyés 
jusqu’aux centrales électriques.
Les activités spécifiques en Po-210 des échantillons de boues de haut 
fourneau prélevés durant la visite varient entre 25 000 +/- 2 000 Bq/kg et 
64 000 +/- 4 000 Bq/kg, ce qui est supérieur à la valeur de 12 000 Bq/kg 
communiquée par ARCELOR.
Ces boues sont évacuées vers une décharge établie à Seraing.

d) L’aciérie

A l’aciérie, la fonte est purifiée par oxydation et sa teneur en additifs (Ni, 
Cr,...) est réglée précisément.
Le soufre est insoluble dans l’acier et forme des inclusions qui influencent 
négativement les caractéristiques mécaniques de l’acier. La fonte est donc 
désulfurée par ajout de carbure de calcium. Le décrassage s’effectue par 
raclage du surnageant (sulfure de Ca et Mg) qui, après refroidissement, 
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donne les scories de désulfuration. 
Le carbone présent dans la fonte est ensuite oxydé (conversion de CO en 
CO

2
) et les oxydes de Si, P, Mn et Fe forment des scories qui surnagent.

Les poussières produites sont recueillies et mises en décharge à Seraing. 
L’activité en Po-210 des boues de lavage des gaz de l’aciérie (quittant 
l’aciérie de Chertal) oscille entre 100 et 700 Bq/kg. Les activités en Ra-
226 et Th-232 de ces échantillons sont repris dans le tableau général.
L’activité spécifique de l’acier produit est relativement peu élevée et dépend 
principalement des inclusions (apports), étant donné que l’acier pur n’est 
pas radioactif. L’acier produit est coulé en lingots ou en brames au niveau 
de la coulée continue. A ce stade, il n’y a plus de déchets de production.

e) Les revêtements réfractaires

Les parois des hauts fourneaux, des convertisseurs et des différentes poches 
servant à manipuler l’acier en fusion sont revêtues de briques réfractaires 
(Zr – voir ci-dessus). Le revêtement réfractaire des convertisseurs (aciérie) 
pèse environ 350 tonnes (jusqu’à 1 m d’épaisseur).
Les mesures effectuées par le SCK/CEN (2) se sont déroulées en géométrie 
approximative. Les échantillons n’ont pas été moulus ni mélangés à du 
charbon actif. Les résultats des mesures doivent dès lors être considérés 
comme relevant d’une approche brute.
Les briques réfractaires sont en partie reprises en charge par le fournisseur 
et en partie évacuées vers la décharge de Seraing (voir infra).

f) Les décharges

La décharge industrielle de Seraing est située au lieu dit « La Chatqueue », 
dans les collines avoisinant Seraing. Les arrivages annuels s’élèvent 
à 100 000 tonnes, pour une superficie totale de décharge d’environ 40 
hectares. Au rythme d’enfouissement actuel, le site sera saturé d’ici 10 à 
15 ans. La décharge est subdivisée en zones afin de séparer les différents 
types de déchets. Sont déversés sur le site : des boues de haut fourneau, 
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des boues d’aciérie, des boues de station d’épuration des « lignes à froid » 
(laminoirs à froid, lignes de recuit, lignes de revêtement métallique (Zn, Sn) 
et matières organiques), des poussières de fours électriques, des matériaux 
réfractaires non réutilisables,... Ces déchets proviennent à la fois des usines 
de Liège et de Charleroi. Le site de Clabecq disposait quant à lui d’une 
décharge industrielle pour les scories d’aciérie, qui est désormais fermée.

Tableau reprenant les activités spécifiques (en Bq/kg) des différents 
produits et sous-produits de l’industrie métallurgique.

Ra-226 Th-232 K-40
Agglomération

Minerai de fer (2) 25 2 - 3 5
Agglomérat (1) 25 - 125 10 - 20 3 - 13
Poussières (1) 50 - 80 12 - 36 18 - 20
Poussières (2) 35 7 - 8 30 - 35

Cokerie
Coke (1) 65 40 34

Haut fourneau
Laitier (1) 400 - 600 100 - 300 70 - 100
Poussières (1) < 100 < 100 10 - 800
Boues (1) 100 - 230 36 - 76 11 - 420
Laitier (2) 160 - 165 35 - 40 90 - 95
Boues d’épuration des gaz (2) 60 - 65 20 55 - 70

Aciérie
Scories (1) 20 - 130 5 - 20 6 - 60
Boues (1) 14 - 60 6 - 8 10 - 40
Scories (2) 10 2 < 10
Boues (2) < 5 < 2 10

Réfractaires
Briques réfractaires (1) 400 - 2 000 250 - 1 150 11 - 180
Briques réfractaires (2) 85 - 170 120 - 195 55 - 115

(1) Données fournies par ARCELOR.
(2) Mesures effectuées par le SCK/CEN sur les échantillons prélevés lors 

de la visite à l’aciérie de Chertal.
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Les différents flux de matériaux mis en œuvre par l’industrie de l’acier 
sont présentés schématiquement sur la figure suivante.

(1) Données fournies par ARCELOR.

(2) Mesures effectuées par le SCK/CEN sur les échantillons prélevés lors de la visite

à l’aciérie de Chertal.

Les différents flux de matériaux mis en œuvre par l’industrie de l’acier sont présentés

schématiquement sur la figure suivante.

Aperçu des tonnages annuels pour les trois établissements travaillant encore avec des

hauts fourneaux en Belgique - année 2001.

Sidmar (2

HF)

Tonnes/an

Charleroi (1

HF)

Tonnes/an

Liège (2 HF)

Tonnes/an

Matières premières
Minerai 5 494 000 1 921 000 3 998 000

Charbon - coke 1 864 000 863 000 1 023 000

Produits et déchets
Laitier 962 000 378 000 779 000

Boues  de  hau t

fourneau

7 310 n.c. n.c.

Scories métalliques 421 000 n.c. n.c.
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Sidmar (2 HF)
Tonnes/an

Charleroi (1 HF)
Tonnes/an

Liège (2 HF)
Tonnes/an

Matières premières

Minerai 5 494 000 1 921 000 3 998 000

Charbon - coke 1 864 000 863 000 1 023 000

Produits et déchets

Laitier 962 000 378 000 779 000

Boues de haut fourneau 7 310 n.c. n.c.

Scories métalliques 421 000 n.c. n.c.
Aciérie - boues de 
lavage

68 000 (sec) n.c. n.c.

Acier 4 096 000 2 028 000 2 623 000
n.c. = non communiqué.

Aperçu des tonnages annuels pour les trois établissements travaillant encore avec des 
hauts fourneaux en Belgique - année 2001.

III. Conclusion

Dans les deux types d’industrie, mais surtout dans l’industrie métallurgique, 
la quantité de matières traitées, et en particulier la quantité de déchets 
produits, constitue un frein à un traitement globalisé de ces déchets 
comme déchets radioactifs. Ceci ne signifie pas que certains déchets 
particulièrement préoccupants (telles les boues de haut fourneau) ne 
méritent pas une attention plus soutenue.
Outre le caractère radioactif des déchets, il conviendra d’étudier plus 
attentivement l’exposition des travailleurs et de la population à ces sources 
« naturelles » de radioactivité.
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Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op twee industrieën waarin met grond en 
vuur wordt gewerkt : de productie van staal en het gebruik van zirkoonzand 
in de ijzergieterij.  De twee activiteiten worden beschreven en de aandacht 
wordt gevestigd op de niveaus van natuurlijke radio-elementen.  Wat het 
zirkoonzand betreft, zijn de gemeten activiteiten in de grootteorde van de 
waarden die door de litteratuur worden gegeven.  Op interessante waarden 
wordt de aandacht gevestigd voor de metallurgische industrie, met name 
de niveaus van Po-210.
Een globale behandeling, wat radioactiviteit betreft, van alle afvalstoffen is 
maar moeilijk denkbaar.  We zullen ons moeten toeleggen op de afvalstoffen 
waarvan de niveaus van radio-elementen het meest zorgwekkend zijn.
Bovendien zal voor elk van deze industrieën de nadruk moeten gelegd 
op de impact van deze niveaus van radio-elementen op de beroepshalve 
blootgestelde werknemers.

Abstract

Two types of earth and fire-related industries are considered in this chapter: 
steel production and the use of zircon sand in a foundry environment. Both 
activities are described and the natural radioelement concentrations are 
highlighted. In the case of zircon sands, the activities measured are the 
magnitude of the values provided by the literature. Values worth taking 
note of are indicated for the steel industry, such as the Po-210 levels. 
As it is difficult to envisage a general analysis of all waste in terms 
of radioactivity, the focus has to be on waste whose radioelement 
concentrations cause the most concern. 
What is more, for each of these branches of industry attention has to be 
paid to how these radioelement concentrations affect people exposed to 
them during the course of their work.
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FOTOGRAFISCH-TOPOGRAFISCH ONDERZOEK 
BIJ HET INVENTARISEREN VAN SITES MET 

VERHOOGDE NATUURLIJKE ACHTERGROND
PILOOTSTUDIE IN DE WINTERBEEK

A. Poffijn & S. Pepin
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC-AFCN)

Ravensteinstraat 36, BE-1000 Brussel

Samenvatting
Aansluitend op het verkennend veldonderzoek naar de contaminatie 
veroorzaakt door de lozingen van een veevoederproducent, werd een 
fotografisch topografisch onderzoek van de oevers en aanpalende 
valleigronden van het stroomgebied der Winterbeek uitgevoerd met behulp 
van een speciaal daartoe uitgeruste helikopter van de Duitse overheid. Dit 
onderzoek leverde niet alleen een algemeen beeld op van de graad van 
de contaminatie, doch liet ook toe de grenzen van het gecontamineerde 
gebied in kaart te brengen. Tevens werd informatie bekomen over die 
delen van het gebied die voor veldonderzoek moeilijk toegankelijk zijn. 
De vergelijking tussen de resultaten bekomen met het veldonderzoek en 
het helikopteronderzoek geeft aanduidingen over de mogelijkheden en 
beperkingen van de aanwending van de technieken voor het inventariseren 
van sites met een verhoogde natuurlijke achtergrond

1. Inleiding

Sinds 1919 produceert Tessenderlo Chemie (TC) op grote schaal 
zwavelzuur, sulfaten, fosfaten en electrolyse-producten. Dit gebeurde 
oorspronkelijk enkel te Tessenderlo (TCT). In 1931 werd ook een vestiging 
te Ham opgestart (TCH) , die naast de sulfaat- en zwavelzuurafdeling ook 
een fabriek omvatte voor de bereiding van dicalciumfosfaten. De productie 
van fosfaten werd in 1995 bij TCT stopgezet. 
Bij de sulfaatbereiding ontstaat zoutzuur, dat in de fosfaatafdeling wordt 
aangewend voor de ontsluiting van fosfaatertsen. In oplossing wordt hierbij 
calciumchloride gevormd, dat in grote hoeveelheid in de afvalwaters is 
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terug te vinden. Na behandeling komen deze afvalwaters uiteindelijk 
terecht in de Laak en de Winterbeek.
Vanaf het midden der jaren tachtig heeft TC inspanningen gedaan om de 
hoeveelheid afvalwaters te verminderen en de kwaliteit ervan te verbeteren. 
Dit resulteerde erin dat vanaf 1990 het radiumgehalte in de afvalwaters 
daalde van ongeveer 20 Bq/l tot 5 Bq/l in 1994 en dat het sinds 1998 
gemiddeld 2 Bq/l bedraagt. Het verloop van de corresponderende jaarlijkse 
geloosde radiumvrachten is voorgesteld in Fig.1.  Rekening houdend met 
de respectievelijke debieten van de lozingen correspondeert dit momenteel 
met een jaarlijkse radiumvracht van 0,35 g voor de Winterbeek en 0,15 g 
voor de Laak.
Door de regelmatige overstromingen en de uitgevoerde baggerwerken 
waarbij de baggerspecie veelal op de oevers werd gedeponeerd zijn grote 
delen van de vallei van Laak en Winterbeek in mindere of meerdere mate 
vervuild met radium. Gezien de sterke afname in het radiumgehalte van de 
afvalwaters heeft de vervuiling vooral een historisch karakter.
Deze studie ter inventarisatie van de verspreiding van de vervuiling beperkt 
zich tot de vallei van de Winterbeek.

Fig.1: Jaarlijks geloosde radiumvrachten in de afvalwaters van TCT+TCH.  (vanaf 1995 
enkel nog van TCH afkomstig)
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2. Benadering

Daar de vervuiling voor het overgrote deel een historisch karakter heeft, 
wordt bij de aanpak ervan het algemene schema geldig voor interventie-
situaties gevolgd, bestaan de uit:
Ø Identificatie

Ø Oriënterend onderzoek

Ø Impactstudie

Ø Sanering

In de identificatie faze wordt getracht gegevens te verzamelen die tot een 
ernstig vermoeden van pollutie doen besluiten.
De situatie in de Winterbeek geniet reeds jarenlang de aandacht van 
meerdere onderzoekers. De gegevens bv. vervat in de studie van Kirchmann 
[1], de Airborne Geophysical Survey van het Belgisch grondgebied 
(Fig.2) uitgevoerd in opdracht van de Belgisch Geologische Dienst en de 
pilootstudie uitgevoerd langs de Winterbeek (Fig.3) door de Universiteit 
Gent geven meer dan een ernstig “vermoeden” van het optreden van 
pollutie.

Fig. 2:  Het uranium count image voor Winterbeek en omgeving
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Fig.3: Detailonderzoek extern gamma-dosisdebiet langs Winterbeek

De daaropaansluitende faze van het oriënterend onderzoek heeft in eerste 
instantie tot doel aanduiding te geven dat er ernstige bedreiging voor mens 
& milieu.
De meetcampagne daartoe opgezet, sloot nauw aan bij deze uitgevoerd als 
onderdeel van het oriënterend bodemonderzoek (obo)naar de chemische 
pollutie in het overstromingsgebied van de Winterbeek.
De details ervan kunnen gevonden worden in het algemeen verslag over 
dit obo. [2]
De staalname gebeurde in drie sectoren, verspreid over het hele gebied en 
dit op dezelfde plaatsen waar stalen voor de chemische analyse werden 
genomen.
Een dergelijke benadering geeft lokaal zeer gedetailleerde resultaten 
op, doch vraagt een grote inzet van personeel als uitgestrekte gebieden 
zoals de vallei van de Laak en de Winter in een kort tijdsbestek moeten 
geïnventariseerd worden. Bovendien zijn sommige delen rond de 
Winterbeek en Laak moeilijk toegankelijk, waardoor geen kompleet beeld 
van de graad der vervuiling bekomen kan worden.

Fig.3: Detailonderzoek extern gamma-dosisdebiet langs Winterbeek
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Om deze praktische moeilijkheden te overkomen werd gezocht naar 
alternatieve screeningsmethodes die moeten toelaten om op een snelle 
manier een beeld te bekomen over:
  
Ø  de uitgestrektheid, 

Ø  aard,

Ø  niveau van de vervuiling

Voor het onderzoeken van uitgestrekte gebieden in een kort tijdsbestek is 
Aerial Gamma Spectrometry  (AGS) de aangewezen techniek. De ervaring 
met de recentelijk uitgevoerde onderzoeken met deze techniek in de streek 
van Mol en het IRE [3] alsook de medewerking en hulp bekomen van het 
gespecialiseerde team van de Duitse douane [4] waren doorslaggevende 
argumenten om tot het onderzoek van de vallei van Laak en Winterbeek 
d.m.v. AGS over te (kunnen) gaan.

3. De meetcampagne

Voor het onderzoek kon beroep gedaan worden op een Alouette II helikopter 
van de Duitse douane. De analyse van alle verzamelde data tijdens de 
vlucht gebeurde door een team van het Bundesamt für Strahlenschütz 
(BfS) onder leiding van Prof. I. Winkelmann. Tijdens het hele onderzoek 
werd de logistieke steun verzorgd vanop de militaire basis te Schaffen. 
De helikopter was daar gedurende de hele campagne gestationeerd. Alle 
benodigde apparatuur (Fig.4) kon aldaar ook gemonteerd en gedemonteerd 
worden.
Om de 2 sec werden spectra opgenomen met een 12l NaI(Tl) detector 
gebruik makend van de energie-vensters zoals aangegeven in Tabel 1.
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Tabel 1: Energie-vensters gebruikt bij de spectrumanalyse van de AGS- metingen

Naam Isotoop en  gammatransitie Energie-venster (keV)

U-venster Bi-214 (1764 keV) 1650-1880

Th-venster Tl-208 (2615 keV) 2415-2815

K-venster K-40 (1461 keV) 1350-1570

Aan boord bevond zich ook een HPGe-detector  met een relatieve 
efficiëntie van 50%, voor het bekomen van een betere energie-resolutie bij 
de aanwezigheid van “storende radio-isotopen” die overlap in de spectra 
kunnen veroorzaken. Daar het hier enkel natuurlijke contaminatie betrof, 
was het tijdens de meetcampagne niet noodzakelijk op de hoge resolutie 
spectra van de HPGe-detector beroep te doen.

Positie-bepalingen gebeurden met GPS en continue hoogtemetingen 
werden ook uitgevoerd.
De standaardvluchthoogte was 100 m met een separatie van 200 m tussen 
de vluchtlijnen. De onder deze condities onderzochte zones corresponderen 
meer de buitenste kadrering in Fig.5). Voor area 1 in Fig. 5 werd geopteerd 
voor een vlieghoogte van 70 m met een separatie van 100 m tussen de 
vluchtlijnen. Dit komt overeen met de binnenste kadrering van area 1. Voor 
dit deelgebied zullen ook alle grondstalen genomen in het kader van het 
chemisch onderzoek onderzocht worden op hun radioactiviteitsinhoud. De 
resultaten van de analyses zullen dan vergeleken worden met de gedetailleerde 
informatie bekomen voor dit deelgebeid in het helikopteronderzoek.
Daar tijdens het screenen van area 4 een uitgebreide zone met duidelijk 
verhoogde besmetting werd vastgesteld, werd op dat ogenblik ook besloten 
om het gebied door middel van een grid, zoals aangegeven in Fig.5, van 
elkaar kruisende vluchtlijnen nader te onderzoeken.
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Fig.4 : Meet- en registratieapparatuur aan boord van helikopter

Fig.5: Resultaat van de meetcampagne met aanduiding van de vluchtlijnen
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Fig.5: Resultaat van de neecampagne met aanduiding van de vluchtlijnen
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4. Evaluatie

Door AGS was het mogelijk om in een tijdsbestek van 3 dagen een globaal 
beeld over de ruimtelijke verspreiding van de radioactieve contaminatie in 
de vallei der Winterbeek te bekomen. Dit beeld bevestigt en veralgemeent 
hetgeen door middel van het uitgevoerde partieel veldwerk was 
waargenomen: een sterke vervuiling in de onmiddellijke nabijheid van 
de waterloop met geen tot een lichte vervuiling verder verwijderd van 
de waterloop. Door de integratietijd van 2s wordt de eventueel punctuele 
vervuiling uitgesmeerd over een groter gebied.
Om punctuele vervuiling in kaart te brengen is enkel veldwerk mogelijk.
In Tabel 2 zijn de respectievelijke voor- en nadelen van beide methoden 
samengevat.

Tabel 2:  Vergelijking meetmethoden voor inventarisatie contaminatie grote 

oppervlakken

Methode Veldwerk AGS

Voordelen
Zeer gedetailleerde 
informatie

Snel

α, β,γ-metingen mogelijk Geen ruimtelijke beperking

Totaalbeeld

(bijna) Instant classificatie

Lage kost per opp.-eenheid

Geografische consistente data

Nadelen Ruimtelijke beperking Hoge kost infrastructuur

Veel tijd nodig Beperkte ruimtelijke resolutie

Geografisch niet-
consistente data

Enkele γ-metingen
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5. Besluit

Daar waar AGS doorgaans gebruikt wordt voor het opsporen en lokaliseren 
van kunstmatige bronnen, heeft deze studie ook aangetoond dat het d.m.v. 
deze techniek mogelijk is in een kort tijdsbestek een globaal overzicht te 
bekomen van de graad en de verdeling van natuurlijke besmetting over 
uitgestrekte gebieden. Door de beperkte ruimtelijke resolutie kunnen 
punctuele bronnen van natuurlijke besmetting niet op eenvoudige wijze 
vastgesteld worden. Daarvoor is gericht veldonderzoek, op basis van de 
algemene observaties bekomen via AGS noodzakelijk.
Er moet hierbij ook opgemerkt worden dat de natuurlijke achtergrond in 
het noorden van België beduidend lager is dan  in het zuiden van het land. 
Het is dan ook niet zeker of d.m.v. AGS eenzelfde graad en verdeling 
van natuurlijke radioactiviteit zoals aangetroffen in de Winterbeek in het 
zuiden van het land zou kunnen in kaart gebracht worden.
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Summary

Following the field measuring campaign about the contamination of the 
valley of the Winterbeek due to the releases of a feeding stuff producing 
plant, an aerial gamma survey of the valley was performed by means 
of a specially for these purposes equipped helicopter of the German 
authorities.
The survey did reveal a general picture of the level of the contamination 
and did give indications as to the border limits of the contaminated area.
By the aerial gamma survey information was also gathered about the 
parts of the studied area where access was very difficult during the field 
measuring campaign.
Comparison of the results obtained by means of the field measuring 
campaign and the aerial gamma survey highlights the respective advantages 
and disadvantages of both methods for drawing up the inventory of sites 
with enhanced levels of natural radioactivity.

Résumé

Dans le prolongement de l’étude exploratoire de la contamination causée 
par les rejets d’un producteur d’aliments pour bétail, étude effectuée au 
sol, une étude topographique et photographique des rives et des terrains 
adjacents du bassin du Winterbeek a été réalisée à l’aide d’un hélicoptère 
des autorités allemandes équipé spécialement à cet effet. Cette étude a non 
seulement livré une image générale du degré de contamination, mais a aussi 
permis de cartographier les limites de la zone contaminée. En outre, de 
l’information a été obtenue sur les parties de la zone qui sont difficilement 
accessibles pour une étude au sol. La comparaison des résultats obtenus 
par l’étude au sol et par l’étude en hélicoptère fournit des indications 
sur les possibilités et les limites de l’utilisation de ces techniques pour 
l’inventorisation de sites présentant une radioactivité naturelle renforcée.
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Samenvatting 
 
De verschillende bijdragen aan deze studiedag illustreren de complexiteit 
van de NORM-problematiek die zich zowat overal in de niet-nucleaire 
industrie kan stellen. Zelfs grondstoffen met een normale natuurlijke 
radioactiviteit kunnen door aanrijking aanleiding geven tot hoge 
concentraties in nevenproducten of afvalstoffen.

Het KB van 20 juli 2001 spreekt in dit verband over beroepsactiviteiten, 
waarmee natuurlijke stralingsbronnen worden bedoeld die niet om hun 
radioactieve eigenschappen worden gebruikt en waarvan de dosis vanuit 
het oogpunt van de stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd. 
Voor de blootstelling van werknemers aan natuurlijke radioactieve stoffen 
van industriële oorsprong geldt de regelgeving vanaf 1 mSv/jaar boven 
de achtergrondstraling. De grote variabiliteit in mogelijke blootstellingen 
tussen en zelfs binnen industrietakken, de uiteenlopende maatregelen die 
men kan treffen om de blootstelling te verminderen en de vele historische 
sites besmet met NORM materialen maken het niet gemakkelijk om deze 
reglementering in de praktijk toe te passen.

Internationaal is er nog geen overeenstemming over de uitsluitings-, 
vrijstellings- en vrijgavewaarden voor natuurlijke radionucliden. De 
uitsluitingswaarden die de ICRP in het ontwerp van nieuwe algemene 
aanbevelingen voorstelt zijn hoger dan de vrijstellings- en  vrijgavewaarden 
uit radiation protection 122, deel II, van de Europese Commissie. 
De Europese Commissie hanteerde bij de scenarioberekeningen een 
dosiscriterium van 0,3 mSv/jaar. Dit is 30 keer hoger dan het triviale 
dosisniveau van 0,01 mSv/jaar voor het afleiden van de vrijstellings- en 
vrijgavewaarden voor kunstmatige radionucliden.
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1. Inleiding

Het UNSCEAR comité heeft in zijn rapport van 2000 de wereldwijde 
blootstelling op het werk (en ten gevolge van het werk) geëvalueerd 
(UNSCEAR, 2000). Nogal wat professionele activiteiten zorgen voor 
een verhoging van de blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen. 
Voorbeelden zijn de winning en het transport van ertsen met een hoog 
gehalte aan natuurlijke radioactieve stoffen, het verwerken van deze ertsen, 
de blootstelling aan radon in werkplaatsen en de kosmische straling in de 
luchtvaart.

De wereldwijde collectieve blootstelling op het werk wordt door 
UNSCEAR (2000) geschat op 14 000 manSv/jaar, waarvan 20 % afkomstig 
van menselijke bronnen en 80 % van verhoogde natuurlijke bronnen. De 
grootste afzonderlijke component, met 6000 manSv/jaar, komt van de 
blootstelling aan hoge radonconcentraties op het werk. Andere natuurlijke 
bronnen die wereldwijd voor een belangrijke blootstelling zorgen zijn:
• steenkoolwinning: 2700 manSv/jaar;
• andere mijnbouw (met uitzondering van uraniumwinning dat bij de 

nucleaire splijtstofcyclus hoort): 2000 manSv/jaar;
• beroepshalve blootstelling aan kosmische straling: 800 manSv/jaar;
• verwerking van ertsen (het onderwerp van deze studiedag): 300 manSv/

jaar.

Deze laatste problematiek wordt internationaal meestal aangeduid met het 
acroniem NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). NORM 
wordt veroorzaakt door het verval van radionucliden met halveringstijden 
groter dan 500 miljoen jaar. De belangrijkste zijn uranium-238, met een 
halveringstijd van 4,5 miljard jaar, en thorium-232, met een halveringstijd 
van 14 miljard jaar. Beide radionucliden vervallen via een ingewikkelde 
cascade van alfa- en bètastralers naar stabiele lood isotopen. De 
meeste vervalproducten van de uranium- en thoriumreeksen hebben 
halveringstijden korter dan enkele maanden en kunnen dus in seculair 



121

evenwicht beschouwd worden met hun langer levende ‘ouder’nucliden. 
Dit laat toe de vervalketens op te delen in een klein aantal deelreeksen.

De uraniumreeks valt zo uiteen in maximaal 6 delen:
• U+238: U-238, Th-234 en Pa-234;
• U-234;
• Th-230;
• Ra+226: Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214 en Po-214;
• Pb+210: Pb-210 en Bi-210;
• Po-210.
Polonium-210 heeft van de ‘ouder’nucliden de kortste halveringstijd (138 
dagen) waardoor polonium-210 na enkele jaren in seculair evenwicht komt 
met lood-210.

De thoriumreeks kan in maximaal 3 stukken opgedeeld worden:
• Th-232;
• Ra+228: Ra-228 en Ac-228;
• Th+228: Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 en 

Tl-208.
Radium-228 is het vervalproduct met de langste halveringstijd (5,75 jaar) 
waardoor de thoriumreeks na enkele tientallen jaren terug in seculair even-
wicht komt.

Om de zaken niet teveel te compliceren en omdat in de natuur de 
vervalreeksen meestal in evenwicht zijn (bijv. in ertsen) stellen we de 
volledige uraniumreeks met uranium-238 voor of het eenvoudiger te 
meten radium-226 en de thoriumreeks met thorium-232. Bij manifest 
onevenwicht wordt van deze algemene regel afgeweken en worden de 
specifieke activiteiten gegeven van de relevante ‘ouder’nucliden.

Beide vervalreeksen bezitten een isotoop van het element radon. Traditioneel 
worden die isotopen radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) genoemd. Het 
zijn edelgassen die zich in de NORM materialen kunnen verplaatsen en 
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zo de atmosfeer kunnen bereiken waar ze desintegreren. Hun kortlevende 
vervalproducten blijven bij inademing achter in de longen waar hun 
alfastraling zorgt voor celschade waardoor er, na vele jaren, longkanker kan 
ontstaan. De langere halveringstijd van radon (3,82 dagen) in vergelijking 
met thoron (55,6 seconden) maakt dat er voor dezelfde specifieke activiteit 
meer radon dan thoron vrijkomt, waardoor de bijdrage van radon tot de 
stralingsbelasting meestal groter is dan deze van thoron.

2. De NORM problematiek: een complexe zaak

We kunnen de NORM materialen ruwweg in drie groepen indelen.
• Grondstoffen (zirkoonzand, fosfaaterts, tinerts, ijzererts, steenkool...)

De niet-nucleaire industrie verwerkt zeer grote hoeveelheden 
grondstoffen met specifieke activiteiten van de uranium en thorium 
vervalreeksen tussen de natuurlijke stralingsachtergrond (10 à 50 Bq/
kg) en enkele tienduizenden Bq/kg. Grondstoffen met hoge specifieke 
activiteiten worden tegenwoordig meestal in de Europese Unie 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden. De natuurlijke vervalreeksen 
zijn in grondstoffen vrijwel altijd in evenwicht.

• Nevenproducten, aanslag en afvalstoffen (allerlei soorten slib en stof, 
reactieproducten, aanslag in leidingen...)
Deze bijproducten zijn het resultaat van fysische processen (bijv. 
massascheiding bij het verwerken van minerale zanden of het vrijkomen 
van lood en polonium bij verhitting) of van chemische reacties (bijv. 
het neerslaan van radium op de binnenzijde van productie-installaties 
in de olie- en gasindustrie of de productie van hoogovenslib in de 
staalindustrie). De hoeveelheden zijn meestal minder groot dan 
bij de grondstoffen maar de specifieke activiteiten kunnen door 
opconcentratie tot honderdduizenden Bq/kg oplopen. In deze brede 
waaier van bijproducten zijn de natuurlijke vervalreeksen meestal niet 
in evenwicht.

• Toepassingen van thorium en uranium (thorium: lenscoatings, gloei-
elektroden, gaskousjes, wolfraam-laselektrodes...; uranium: contra 
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gewicht in vliegtuigen, munitie met verarmd uranium, afscherming van 
hoogactieve bronnen...)
Bepaalde producten bevatten opzettelijk een hoog gehalte aan thorium 
of uranium, niet om van hun radioactieve eigenschappen, maar om hun 
fysische of chemische eigenschappen. De specifieke thorium of uranium 
activiteit van deze producten kan tot miljoenen Bq/kg oplopen. Deze 
toepassingen vallen evenwel buiten het kader van deze studiedag.

Merk op dat de NORM problematiek zich niet beperkt tot het verwerken 
van grondstoffen met hoge specifieke activiteiten, maar zich zowat overal in 
de niet-nucleaire industrie kan stellen. In feite kan elke industrie met grote 
materiaalstromen met NORM problemen te maken krijgen. Voorbeelden 
zijn de steenkoolcentrales waar de eerder lage radioactiviteit van steenkool 
geconcentreerd wordt in vliegas en bodemas of de staalindustrie waar de 
radioactiviteit van ijzererts en steenkool opgeconcentreerd wordt in de 
hoogovenslakken.

Tussen de verschillende NORM industrieën en zelfs binnen een en 
dezelfde bedrijfstak bestaat er een zeer grote variabiliteit in mogelijke 
blootstellingen. De fosfaatindustrie, die we in deze studiedag uitvoerig 
besproken hebben, is een uitstekend voorbeeld om dit punt te illustreren. 
De NORM problematiek stelt zich in elk fosfaatbedrijf op een verschillende 
manier met specifieke blootstellingsscenario’s. Ook de mogelijkheden 
om de blootstellingen te reduceren lopen sterk uiteen en eenvoudige 
tegenmaatregelen zijn veelal afdoende. Daarom is de Europese wetgeving 
met opzet flexibel gehouden en hebben lidstaten een grote vrijheid bij het 
opleggen van eventuele tegenmaatregelen. De omvangrijke NORM erfenis 
uit ons industriële verleden is een extra complicerende factor. Veel NORM 
sites werden lang geleden besmet, lang voor de invoering van onze huidige 
stralingsbeschermingsreglementering (bijv. aluinwinning Maasvallei, 
meeste sites van de fosfaatindustrie, isolerende slakkenwol...).
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3. Het overzicht is veelomvattend maar zeker niet compleet

De SCK, NRG en AV-Controlatom studie, uitgevoerd in opdracht van  
NIRAS, biedt als eerste in zijn soort een overzicht van de NORM-
problematiek in de Belgische niet-nucleaire industrie (Vanmarcke, 
2003). De studie schetst voor elke industrietak de situatie voor een aantal 
representatieve bedrijven maar heeft daarbij niet de ambitie volledig 
te zijn. Het laat toe inzicht te verwerven in de omvang van de NORM-
problematiek en de daarbij horende industriële processen, materiaalstromen 
en radioactieve massabalansen. Voor bepaalde industrietakken kan de 
studie aanleiding geven tot verder onderzoek:
• Fosfaatindustrie (de niet-nucleaire industrie met de grootste 

radiologische impact in België)
- het overzicht van de fosfaatindustrie in Wallonië ontbreekt nog 

grotendeels
- afzettingen van radioactieve stoffen in leidingen en productie-

installaties werden nog niet onderzocht
- waar komen de diverse nevenproducten en afvalstoffen terecht?
- verdere opsporing en karakterisatie van de vele sites

• Non-ferro industrie (in België is dit een heel uitgebreide industrietak) 
- aan welke activiteiten moet er naast tinerts en coltan nog aandacht 

besteed worden? 
• Zirkoonzanden (bijzondere zorg omwille van de hoge specifieke 

uraniumactiviteit van de zanden)
- het is belangrijk om de materiaalstromen precies in kaart te brengen

• Kolencentrales (zeer grote hoeveelheden vliegas en bodemas met licht 
verhoogde waarden)
- er zijn veel historische vliegas- en bodemasstorten verspreid over 

het land
• Cementindustrie (verwerkt heel wat nevenproducten zoals 

hoogovenslakken, vliegas, fosforgips...)
- de omvangrijke materiaalstromen en radioactieve massabalansen in 

kaart brengen
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• Waterwinningsslib (hoge specifieke radiumactiviteiten komen soms 
voor)
- verdere opsporing en karakterisatie van de vele 

grondwaterwinningen
- nagaan waar het slib terechtkomt

De Europese richtlijn basisnormen (1996) verplicht elke lidstaat na te 
gaan welke beroepsactiviteiten kunnen leiden tot een significante toename 
van de natuurlijke blootstelling. Vervolgens moet men op de aldus 
gevonden sites en werkplaatsen een dosisevaluatie van werknemers en 
lokale bevolking uitvoeren met identificatie van de blootstellingswegen, 
kritische groepen, blootstellingsscenario’s... Indien de extra dosis (boven 
op de achtergrondstraling) voor de leden van de kritische groep meer dan 
1 mSv/jaar bedraagt dan moet men tegenmaatregelen opleggen. Is de 
dosisvermindering onvoldoende om de dosisbelasting voor de leden van 
de kritische groep onder de 1 mSv/jaar te brengen dan kan de bevoegde 
overheid (in België is dit het FANC) de regelgeving voor handelingen 
geheel of gedeeltelijk opleggen.

De verscheidenheid aan NORM materialen, industriële processen, 
blootstellingswegen en plaatselijke toestanden is enorm waardoor algemene 
maatregelen meestal weinig effectief zijn. Eenvoudige site specifieke 
tegenmaatregelen, zoals stofreductie, beperking van de blootstellingsduur, 
afstand houden of afscherming voorzien, volstaan meestal om de dosis tot 
onder de 1 mSv/jaar te brengen.

4. Uitsluitingsgrenzen, vrijstellingsgrenzen en vrijgavegrenzen

ICRP en IAEA hebben in 2004 documenten voor commentaar vrijgegeven 
met een eenvoudig systeem van uitsluitingswaarden voor radioactieve 
stoffen waaronder hun aanbevelingen niet meer van toepassing zijn 
(ICRP: ontwerp 2005 aanbevelingen; IAEA: ontwerp safety guide 
DS161). De uitsluitingsgrenzen van de natuurlijke radionucliden werden 



126

niet op wetenschappelijke basis afgeleid maar stemmen overeen met de 
hoogste waarden die men volgens het UNSCEAR rapport (2000) nog in 
de bodem kan aantreffen. De uitsluitingswaarden kunnen in het kader van 
de stralingsbescherming geïnterpreteerd worden als niet-risicorelevant en 
dus als een praktische (stralingsbeschermings)definitie voor het al dan niet 
radioactief zijn van een stof. De voorgestelde uitsluitingswaarden zijn in 
beide documenten dezelfde:
• kunstmatige radionucliden: 10 Bq/kg voor alfastralers en 100 Bq/kg 

voor bèta- en gammastralers;
• natuurlijke radionucliden: 1000 Bq/kg voor de natuurlijke uranium en 

thorium vervalreeksen en 10 000 Bq/kg voor kalium-40. 
Voor een mengsel is het voldoende dat elk radionuclide van het mengsel 
aan de uitsluitingsvoorwaarden voldoet. 

Het voorgestelde systeem lijkt door zijn eenvoud zeer aantrekkelijk maar 
schiet op een aantal punten tekort. Zo is de aanbevolen uitsluitingswaarde 
voor natuurlijke alfastralers 100 keer hoger dan voor artificiële alfastralers, 
ondanks het feit dat beide groepen radionucliden een vergelijkbare 
radiotoxiciteit hebben.

Het gebruik van grote hoeveelheden bouwmateriaal met natuurlijke 
radionucliden net onder de uitsluitingswaarden kan tot aanzienlijke dosissen 
leiden. Inderdaad, volgens een Europese leidraad (Radiation Protection 
112, 1999) kan een bouwmateriaal met 1000 Bq/kg uranium en thorium 
en 10 000 Bq/kg kalium-40 een gammadosis voor de bewoners opleveren 
van maximaal 3 µSv/h, dit is zowat 30 keer de gemiddelde natuurlijke 
uitwendige stralingsbelasting.

Anderzijds is een uitsluitingswaarde van 1000 Bq/kg voor lood-210 en 
polonium-210 vrij laag aangezien we deze waarden op heel veel plaatsen, 
zij het in beperkte hoeveelheden, terugvinden (schoorstenen, filters...).

Het stelsel van vrijstellings- en vrijgavegrenzen voor natuurlijke 
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radionucliden uit Radiation Protection 122, deel II (2001) is evenwichtiger 
omdat de waarden op wetenschappelijke basis werden afgeleid. De Europese 
Commissie hanteerde bij de scenarioberekeningen een dosiscriterium 
van 0,3 mSv/jaar. Dit is 30 keer hoger dan het triviale dosisniveau van 
0,01 mSv/jaar voor het afleiden van de vrijstellings- en vrijgavewaarden 
voor kunstmatige radionucliden. De waarden voorgesteld in Radiation 
Protection 122, deel II voor de meest relevante radionucliden zijn:
• 500 Bq/kg: voor de natuurlijke uranium en thorium vervalreeksen en 

radium-226;
• 5000 Bq/kg: voor natuurlijk uranium en thorium niet in evenwicht met 

hun langlevende vervalproducten, voor lood-210 en polonium-210, en 
voor kalium-40.

5. Geen consensus over de omzetting van de Europese richtlijn

De Europese Commissie heeft een groot aantal documenten uit de 
“Radiation Protection” reeks gewijd aan de NORM problematiek in de 
hoop om zo tot een uniforme aanpak in Europa te komen. Deze inspanning 
lijkt evenwel niet het gewenste resultaat op te leveren. Ondanks de vele 
leidraden groeit de aanpak van de lidstaten snel uit elkaar, en dit zowel 
op het vlak van regelgeving, vrijgave- en vrijstellingsgrenzen als van 
afvalproblematiek. Wat toegestaan is in één land is verboden in een ander. 
Dit kan op termijn leiden tot een verstoring van de Europese markt met 
migratie van industrieën naar landen met een minder strenge regelgeving. 
Ter illustratie van de toenemende disharmonie in de Europese Unie, het 
verschil in aanpak tussen Nederland (KB van 16 juli 2001) en België (KB 
van 20 juli 2001).
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In  Nederland worden beroepsactiviteiten (in Nederlandse reglementering 
werkzaamheden genoemd) geclassificeerd volgens het dosisschema 
beschreven in Radiation Protection 95 (1999). De indeling gebeurt op 
basis van volgende dosiscategorieën (van der Steen, 2004):
• Categorie A1: dosis onder normale en ongunstige omstandigheden:  

≤ 0,1 mSv/jaar;
• Categorie A2: dosis onder normale omstandigheden: ≤ 0,1 mSv/jaar of 

onder ongunstige omstandigheden: 0,1 tot 1 mSv/jaar;
• Categorie B: dosis onder normale omstandigheden: 0,1 tot 1 mSv/jaar 

of onder ongunstige omstandigheden: 1 tot 6 mSv/jaar;
• Categorie C: dosis onder normale omstandigheden: 1 tot 6 mSv/jaar of 

onder ongunstige omstandigheden: 6 tot 20 mSv/jaar;
• Categorie D: dosis onder normale omstandigheden: 6 tot 20 mSv/jaar of 

onder ongunstige omstandigheden: 20 tot 50 mSv/jaar;
• Categorie E: dosis onder normale omstandigheden: > 20 mSv/jaar.
Volgens de inventarisatiestudie van de NORM problematiek in de 
Nederlandse industrie komen de dosissen onder normale omstandigheden 
van de meeste beroepsactiviteiten niet boven de 0,1 mSv/jaar uit (categorie 
A). Een twintigtal beroepsactiviteiten vallen in categorie B omdat de 
dosissen onder normale omstandigheden liggen tussen 0,1 en 1 mSv/jaar.
In categorie C komen er naast luchtvaart, die we in deze studiedag niet 
bespreken, maar drie beroepsactiviteiten voor:
• WIG (Wolfraam-Inert-Gas) lassen;
• Decontaminatie bij thermische fosforzuurproductie;
• Decontaminatie van componenten bij olie- en gaswinning.

Nederland heeft een eigen stelsel van vrijstellings- en vrijgavegrenzen 
aangenomen met waarden die stuk voor stuk hoger zijn dan deze 
voorgesteld in Radiation Protection 122, deel II (2001). Ook het meldings- 
en vergunningssysteem voor beroepsactiviteiten is op deze hogere 
Nederlandse grenzen gebaseerd.

België heeft gekozen voor een volledig andere aanpak. Centraal in de 
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Belgische reglementering staat de verplichte dosisevaluatie van vijf 
specifieke industriële activiteiten, met name:
• de productie van fosfaten;
• de aanwending van zirkoniumzand;
• de tingieterij;
• de extractie van zeldzame aarden en;
• de vervaardiging van elektroden voor las- en soldeerwerken die thorium 

bevatten.
Het FANC kan bovendien een dosisevaluatie opleggen voor elke andere 
beroepsactiviteit waarvan het agentschap van mening is dat de dosis vanuit 
het oogpunt van de stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd.
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Les différentes contributions à cette journée d’étude indiquent clairement 
que la problématique NORM est complexe et qu’elle peut être rencontrée 
partout dans l’industrie non-nucléaire. Même les matériaux de base ayant 
une radioactivité naturelle normale peuvent, par enrichissement, conduire à 
de fortes concentrations dans les sous-produits ainsi que dans les déchets.

L’AR du 20 juillet 2001 se réfère aux activités professionnelles impliquant 
des sources naturelles de rayonnements ionisants lorsque les radionucléides 
ne sont pas traités en raison de leurs propriétés radioactives et dont la dose ne 
peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Pour les personnes 
professionnellement exposées à des matières naturellement radioactives de 
provenance industrielle, la réglementation est d’application à partir d’une 
dose de 1 mSv/an en excès de la dose de fond. Les nombreuses possibilités 
d’exposition entre et à l’intérieur des industries, la diversité des mesures 
possibles à utiliser pour réduire cette exposition et le grand nombre de 
sites historiques contaminés par des matériaux NORM compliquent 
l’application de cette réglementation.

Il n’y a pas de consensus international sur les valeurs d’exclusion, 
d’exemption et de libération pour les radionucléides naturels. Les valeurs 
d’exclusion suggérées dans le projet de recommandations générales de la 
CIPR sont plus élevées que les valeurs d’exemption et de libération publiées 
dans  “radiation protection” 122, partie II, de la Commission Européenne. 
Les calculs de scénario pour déterminer les valeurs Européennes étaient 
basées sur un critère dosimétrique de 0,3 mSv/an. Ce qui est 30 fois 
plus élevé que le niveau trivial de 0,01 mSv/an pour dériver les valeurs 
d’exemption et de libération des sources humaines de rayonnements.

Summary 

The various contributions to this workshop illustrate the complexity of 
the NORM issue which can arise almost everywhere in the non-nuclear 
industry. Even ores with a normal natural radioactivity may concentrate the 
radionuclides up to high specific activities in by-products and residues. 

The Royal Decree of 20 July 2001 introduces in this context work activities 
as natural radiation sources not used for their radioactive properties and 
leading to a significant increase in the exposure which cannot be disregarded 
from the radiation protection point of view. The regulation applies for an 
excess occupational exposure above background of 1 mSv/year. The wide 
range of possible exposure situations between and even within industries, 

Résumés
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the various measures one can take to decrease the exposure and the many 
historical sites contaminated with NORM materials make it not easy to 
implement this regulation in practice.

There is still no international consensus on the exclusion, exemption and 
clearance levels for natural radionuclides. The exclusion levels suggested 
in the draft ICRP recommendations are higher than the exemption and 
clearance levels suggested in Radiation Protection 122, part II, of the 
European Commission. The scenario calculations to derive the European 
levels were based on a dose criterion of 0.3 mSv/year. This is 30 times 
higher than the trivial dose level of 0.01 mSv/year for the derivation of the 
exemption and clearance values for artificial radionuclides.
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