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 De Oekraïense toezichthouder meldt op USIE dat de monitoring rondom Tsjernobyl 

momenteel onvoldoende is om toezicht te kunnen houden. Op basis van communicatie met 

het lokale personeel stelt de toezichthouder dat er geen veiligheidslimieten worden 

overschreden. 

 Ook stelt de toezichthouder dat Russische militairen in de Tsjernobyl-exlusiezone zich 

onvoldoende houden aan de maatregelen die verspreiding van radioactieve besmetting 

moeten voorkomen. 

 In Charkov is de onderzoeksfaciliteit National Research Center “Kharkiv Institute of Physics 

and Technology” gehuisvest. Deze faciliteit bestaat onder meer uit een neutronenbron op 

basis van een elektronenversneller en een kleine subkritische splijtstof-kern (geen 

beheersing van kriticiteit nodig), met een maximaal vermogen van 192 kW (15 keer kleiner 

dan de RID). Sinds 24 februari bevindt de faciliteit zich in een ‘diep-subkritische toestand’, 

met onbestraalde (laagverrijkte) splijtstof. Op USIE wordt gemeld dat de faciliteit als gevolg 

van beschietingen op 6 maart 2022 beschadigd is geraakt. De schade is nog niet volledig in 

beeld. Er is geen personeel gewond geraakt. USIE meldt niets over vrijkomen van 

radioactiviteit, er zijn geen aanwijzingen dat er radioactiviteit is vrijgekomen. 

 Op sociale media circuleren berichten dat Russische militairen de centrale bij Yuzhnoukrainsk 

‘Zuid-Oekraïne’ (3 units) zouden naderen en zouden willen innemen. Twee units van deze 

centrale zijn momenteel operationeel. Uit voorzorg is een berekening uitgevoerd van de 

verspreiding van hypothetisch geloosde radioactiviteit door één van de reactoren. 

Bronterm 

 Net als in de vorige rapportages heeft RGEN voor de Zaporizhzhya kerncentrale een 

verspreidingsberekening uitgevoerd. Het gaat daarbij om een prognose voor 96 uur, vanaf 

12:00 uur Nederlandse tijd (7 maart 2022). Het berekenen van een langere prognose is 

reken-technisch lastig, en daarnaast ook minder betrouwbaar. 

 ANVS-TF heeft als bronterm STC-1 aangereikt. In dit scenario vindt een kernsmelt en een 

lozing naar de lucht gedurende ongeveer 2 dagen plaats. De lozing betreft een deel van de 

radioactieve inventaris van unit 4. Het is belangrijk om aan te geven dat dit een zeer grote 

lozing betreft (conservatief scenario), van dezelfde orde als de hoeveelheid radioactiviteit die 

vrijkwam bij het ongeval te Tsjernobyl in 1986. 

 Voor de onderzoeksfaciliteit te Charkov geldt dat er - vergeleken met een 

kernenergiecentrale - er relatief weinig radioactieve stoffen aanwezig zijn in deze faciliteit. 

Meteo 

 Op locatie staat een westenwind. (De wind waait richting het oosten). 

Radiologische situatie 

 Op de beschikbare meetnetten zijn geen verhoogde dosistempi gemeten. Per meetpost 

verschilt de ‘versheid’ van de data, maar de data (m.u.v. de grijze meetpunten in Figuur 1) 

zijn maximaal 24 uur oud. 
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MOGELIJKE ONTWIKKELING Zaporizhzhya bestraalde splijstof opslag 

Beschrijving te verwachten toestand object 

Bij de Zaporizhzhya kerncentrale is in een ‘droge opslag’ verbruikte splijtstof opgeslagen. Het 

betreft een hoeveelheid van 25 reactorkernen, die – na een afkoeltijd van 5 jaar - zijn 

opgeslagen in containers. In dit scenario wordt uitgegaan van een brand van deze opslag. 

Bronterm  

Door de ANVS TF en RIVM modelleurs is een bronterm geconstrueerd, uitgaande van de op de 

locatie aanwezige splijtstof, waarvan is aangenomen dat 10% beschadigd is geraakt, en 

waarvan vervolgens 100% van de edelgassen en 1% van alle overige nucliden is vrijgekomen. 

De aanname is dat deze radioactiviteit in 4 uur is vrijgekomen, op een hoogte van 100 meter. 

Eén ander heeft geleid tot de volgende bronterm.  

Nuclide Geloosde activiteit in Bq 
 Kr-85 6,90E+16 
 Ru-103 1,19E+03 
 Ru-106 1,41E+15 
 Rh-106 1,41E+15  in evenwicht met Ru-106 

Cs-134 2,42E+15 
 Cs-137 7,33E+15 
 Ba-137m 6,92E+15  in evenwicht met Cs-137 
 Ce-144 1,09E+15 
 Sr-89 8,70E+05 
 Sr-90 5,41E+15 
 Y-90  5,41E+15  in evenwicht met Sr-90 

Te verwachten meteo 

In overleg met KNMI is gebruik gemaakt van actuele ECMWF meteo gegevens. 

Toetsing interventieniveaus 

De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de Nederlandse interventieniveaus, en de 

indicatieve afstanden zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

Interventieniveau Afstand in km 

Onmiddellijke evacuatie N.v.t. 

Evacuatie 5 

Schuilen 35 

Jodium Profylaxe kind / zwangere N.v.t., want geen lozing jodium 

Jodium Profylaxe volwassene N.v.t., want geen lozing jodium 

Tijdelijke relocatie 8 

 

Het interventieniveau voor Sluiten kassen is in dit scenario bepaald op 400 km. In verband met 

het niet vrijkomen van jodium wordt het interventieniveau voor Graasverbod in dit scenario niet 

overschreden. 

Te verwachten Gezondheidskundige situatie 

n.v.t. 
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