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Nawoord 
 

Het onderzoek naar de natuurlijke stralingsbelasting in Nederland startte in 1982 met het 

SAWORA-programma waar vrijwel geheel stralend Nederland bij was betrokken, aan-

gevuld met onderzoekers op het gebied van bouwkundige constructies en ventilatie. Een 

grootschalig, multidisciplinair onderzoeksprogramma, met enerverende discussies tijdens 

de overlegvergaderingen bij het toenmalige PEO. Bijna dertig jaar later is het aantal onder-

zoekers op het gebied van de stralingsbelasting in woningen gemakkelijk op de vingers 

van een hand te tellen. En juist nu ligt er weer een belangrijke nieuwe uitdaging voor.  

 De aandacht voor radon heeft in Nederland nooit het enthousiaste niveau kunnen halen 

als in vele andere landen. Wellicht terecht, gezien de relatief lage concentraties in ons land. 

In dat kader had ik een stelling bedacht (die het overigens niet gehaald heeft), dat het 

grootste probleem met betrekking tot het radonprobleem in Nederland het gebrek aan 

radon is. Al pleitend voor meer aandacht voor radon (en thoron) en de schouderophalende 

reactie daarop van de gesprekspartner, voelde ik me vaak als iemand van een andere 

planeet. De cartoon van Al Goodwyn op de cover symboliseert dit gevoel. 
 

Het is gebruikelijk een dankwoord van een proefschrift te beginnen met de opmerking dat 

het proefschrift niet tot stand had kunnen komen zonder de medewerking van vele anderen. 

Ik sluit me graag bij deze traditie aan en dank een ieder die aan het proefschrift een 

bijdrage heeft geleverd. In het bijzonder dank ik Rob de Meijer die mij in de gelegenheid 

heeft gesteld om bij hem te promoveren. Samen met Emiel van der Graaf heeft Rob vele 

uren besteed aan het kritisch beschouwen en corrigeren van het concept; zonder jullie 

inbreng zou het proefschrift er heel anders hebben uitgezien. Mijn dank voor jullie inzet! 

 Dank ben ik zeker ook verschuldigd aan Willem van Dijk met wie ik rond de 25 jaar 

niet alleen de kamer, maar ook het onderzoek heb gedeeld. Zijn degelijke analytische aan-

pak en aandacht voor details hebben de basis gelegd voor onze publicaties en daarmee dit 

proefschrift. Naast Willem wil ik ook de andere coauteurs danken voor hun waardevolle en 

vaak essentiële inbreng.  

 De meeste in dit proefschrift opgenomen studies zijn uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van VROM. Ik wil dit ministerie graag dankzeggen voor de financiering van het 

onderzoek en Branko Bošnjakovic, Coen Bootsma, Lieneke van Brederode, Dick Jung en 

Lodewijk van Aernsbergen voor de begeleiding en de prettige samenwerking. 

 Dank ook aan NRG voor de geboden mogelijkheid om het onderzoek uit te voeren en 

er een proefschrift over te schrijven. 

 Als laatste wil ik het thuisfront bedanken; ik realiseer me dat de aandacht, met name in 

de laatste fase, wel erg scheef is komen te liggen. Mijn dank voor jullie begrip en morele 

ondersteuning. 



186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2010   P. de Jong, Arnhem, the Netherlands 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 

form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any 

information and retrieval system, without permission in writing from the author. 

 

Cover: 

Cartoon by Al Goodwyn published in the August 1994 issue of the HPS Newsletter and 

used with permission of the Health Physics Society 

 

Printed by VDA, Arnhem 

 

Exposure to natural radiation in the Netherlands: the impact of building materials 

by Peter de Jong 

Thesis Groningen, with summary in Dutch 

ISBN 978-90-367-4326-6 

Subject headings: radon, gamma radiation, indoor exposure, building materials 


