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Activering OOS 

OOS geactiveerd: Coördinator straling, secretaris, modelleur, meetdeskundige straling  

Meetnet: Operationeel: NMR, High Volume Sampler, EURDEP 

Meetwagens: In gereedheid gebracht 

RN-lab: In gereedheid gebracht 

Bereikbaarheid OOS 

Coördinator straling @rivm.nl 

Over deze rapportage 

• Deze rapportage is op 03-03-2022 op verzoek van ANVS opgesteld. 

• Deze rapportage beschrijft de actuele radiologische situatie in Oekraïne  

• In een aparte RGEN-rapportage d.d. 3 maart 2022 zijn daarnaast de radiologische gevolgen 

van 3 scenario’s beschreven. 

Samenvatting 

• Het blijft lastig betrouwbare informatie te verzamelen over de situatie in Oekraïne. De reden 

hiervoor is dat de meetnetten niet continu beschikbaar zijn, de meetresultaten niet altijd 

even betrouwbaar zijn, en de berichtgeving moeilijk geverifieerd kan worden. 

• Er worden op dit moment geen verhoogde stralingsniveaus gemeten door de meetnetten in 

Oekraïne en de omringende landen. Evenmin zijn er aanwijzingen dat de kernreactoren of 
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opslagplaatsen voor radioactief afval in Oekraïne in een onveilige of ongecontroleerde staat 

verkeren. 

• Rusland heeft op 1 maart richting het IAEA aangegeven dat het de controle over de 
Zaporizhzhia kerncentrale (6 reactoren) heeft overgenomen. Vanaf 24 februari zijn alle 

nucleaire faciliteiten in de Tsjernobyl exclusiezone in Russische handen.  

• Op het terrein van een opslagfaciliteit voor radioactief afval te Kiev is een projectiel 

neergekomen. Er zijn geen meldingen van schade aan de installaties. Bij een vergelijkbare 

opslagplaats in de buurt van Charkov is enige schade gerapporteerd aan een transformator. 

Echter, in beide gevallen is geen melding van lozing van radioactiviteit. 

 

Tijdlijn 

Datum  

(NL-tijd) 

Gebeurtenis (grijs is al gemeld in rapportage 2) 

24-02-2022 

16:11 

hln.be: bij gevechten zou een opslagplaats voor nucleair afval vernietigd zijn. 

24-02-2022 

17:30 

Verzoek van ANVS om lozings- en verspreidingsscenario’s te bekijken. 

24-02-2022 

17:59 

Oekraïne meldt op USIE dat  ‘unidentified armed forces’  alle faciliteiten van de SSE 

ChNPP (State Specialized Enterprise Chernobyl NPP) (kerncentrale Tsjernobyl) hebben 

overgenomen vanaf 17:00 uur. Er is niets vernietigd op de site. 

24-02-2022 

23:00 

Het meetnet in de Exclusiezone toont verhoogde stralingsniveaus. 

25-02-2022 

11:19  

Oekraïne meldt op USIE dat vanaf 25 februari 10:00 (09:00 NL-tijd) de nucleaire en 

andere faciliteiten bij Tsjernobyl “under controlled state” zijn en worden bediend door 

personeel van centrale van Tsjernobyl.  Er wordt aangegeven dat “er geen opmerkingen 

over het nucleaire en stralingsveiligheidsniveau zijn”. 

25-02-2022 

12:02 

Oekraïne meldt op USIE dat op 24 februari het automatische meetnet in de exclusiezone 

op een significant aantal locaties verhoogde gammastralingsniveaus toont; 2,04 - 9,46 

microSievert per uur. Dit is 5,0 tot 15,77 keer hoger dan de jaarlijks gemiddelde waarde. 

Het normale gemiddelde stralingsniveau is het gevolg van de aanwezigheid van Cs-137 in 

de bovenste bodemlaag. Als de metingen juist zijn, wordt de verhoging mogelijk 

veroorzaakt door verstoring van de bovenste bodemlaag door verplaatsingen van zwaar 

materieel de huidige verhogingen. Dit is door de bezetting en militaire gevechten in het 

gebied echter niet te verifiëren. 

26-02-2022 

11:33 

Oekraïne meldt op USIE dat de status op 26 februari 10:00 (09:00 NL-tijd) is dat er voor 

alle kerncentrales in Oekraïne geen overschrijdingen zijn van operationele limieten, dat 

het automatische meetnet in de Exclusiezone online niet meer beschikbaar is en dat 

militaire voertuigen van Rusland op de industriële terrein van de Tsjernobylreactor zijn. 

Daarnaast is in Charkov een transformator bij radioactief afval-depot beschadigd door 

bombardementen. De voeding van het fysieke beveiligingssysteem (‘physical protection 

system’) en het automatische meetnetwerk zijn buiten bedrijf. 

In Kiev worden raketinslagen gehoord dichtbij de radioactief afval opslag. De 

neutronenbron is in ‘a deep subcritical state’ gebracht en de situatie is onder controle. De 

onderzoeksreactor is uitgeschakeld en onder controle. 



 

RIVM Ongevalsorganisatie straling 

Rapportage  

 
 

 
Disclaimer:  
Deze rapportage en het advies zijn met zorg samengesteld en bevat informatie die afkomstig is van deskundigen op het terrein van advisering bij de bestrijding van incidenten en 
rampen. De rapportage is van toepassing en afgestemd op de afhandeling van het incident, zoals beschreven in deze rapportage. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot 
RIVM/OOS. 
 
 

Pagina 3 van 9 

 

Datum  

(NL-tijd) 

Gebeurtenis (grijs is al gemeld in rapportage 2) 

26-02-2022 

12:48 

Het RIVM plaatst het nieuwsbericht “RIVM houdt de radiologische situatie in Tsjernobyl in 

de gaten” op de RIVM-website: https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-houdt-radiologische-

situatie-in-tsjernobyl-in-gaten 

26-02-2022 

16:00 

Verschillende nieuwsmedia nemen het nieuwsbericht van het RIVM over. 

27-2-2022 De Oekraïense toezichthouder meldt op haar website dat sinds 27 februari zes van de in 

totaal 15 kernenergiereactoren zijn afgeschakeld. Drie daarvan betreffen reactoren van 

de Zaporizhzhia kernenergiecentrale. Enkele dagen daarvoor waren drie reactoren 

afgeschakeld, waarvan één in de Zaporizhzhia kernenergiecentrale. Het is niet bekend 

wat de reden is voor afschakeling. 

27-2-2022 In de media wordt melding gemaakt van inslag van een projectiel bij een opslagplaats 

voor radioactief afval bij Kiev. Op USIE meldt de Oekraïense toezichthouder dat de 

stralingsniveaus rondom de opslagfaciliteit bij Kiev voor radioactief afval niet hoger zijn 

dan vóór de invasie, en dat er geen radioactiviteit is vrijgekomen in het milieu. Het is 

echter niet met volledige zekerheid te zeggen dat er geen schade is opgetreden aan 

opslagfaciliteiten. 

28-02-22 Vanaf 28 februari 2022 zijn in de pers berichten verschenen over de vraag naar 

jodiumpillen. Drogisterijen hebben naar aanleiding hiervan contact gezocht met het 

ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport (VWS). 

1-3-2022 Rusland heeft in een officiële brief aan het IAEA gemeld dat het de controle over de  

kernenergiecentrale Zaporizhzhia heeft overgenomen. 

1-3-2022 OOS heeft met de ANVS de afspraak gemaakt dat beantwoording van vragen omtrent 

jodiumprofylaxe niet binnen de CET-sn-crisisorganisatie, maar binnen de ‘lijn’ worden 

opgepakt.  

3-3-2022 In verschillende berichten, waaronder een statement van het IAEA op 3 maart 2022, 

wordt melding gemaakt van het feit dat personeel in nucleaire installaties niet kan 

worden afgelost in verband met de gevechten in de omgeving van deze installaties. 

3-3-2022 De NOS maakt melding van het feit dat de MIVD heeft ontdekt dat de Russische militaire 

inlichtingendienst routers heeft gehackt van Nederlandse particulieren en kleine en 

middelgrote bedrijven. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor de communicatie over 

de situatie in Oekraïne. 

 

  

https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-houdt-radiologische-situatie-in-tsjernobyl-in-gaten
https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-houdt-radiologische-situatie-in-tsjernobyl-in-gaten
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Huidig radiologisch beeld 

Samenvatting 

Momenteel worden in zowel Oekraïne als in de buurlanden overal normale waarden gemeten 

door de stralingsmeetnetten. De eerder verhoogde meetwaarden in de exclusiezone (24 februari 

2022) worden op dit moment nog steeds gezien als onbetrouwbaar. Het is niet bekend of de 

verhoogde meetwaarden veroorzaakt werden door aanwezigheid van radioactiviteit, of dat het 

een andere oorzaak had. Websites van diverse meetnetten in Oekraïne komen af en toe online, 

om later weer offline te gaan, en data wordt soms niet ververst. 

Meetnetten Oekraïne 

De meetnetten in Oekraïne, waaronder de meetposten die binnen EURdep rapporteren, zijn in 

de afgelopen week af en toe niet beschikbaar, en daarnaast worden de waarden soms langere 

tijd niet ververst. Ook de meetposten in de exclusiezone die op 24 februari een verhoging gaven 

(zie volgende paragraaf) zijn tijdelijk off line geweest. In de loop van de week zijn deze weer (al 

dan niet tijdelijk) online gekomen. Op de momenten dat de meetposten online zijn, geven deze 

dosistempi weer die overeenkomen met de normale achtergrondwaarden.  

Tsjernobyl exclusiezone 

Op 24 februari is door verschillende meetposten binnen de exclusiezone een verhoogd 

dosistempo gemeten. Vanaf 25 februari geven deze meetposten weer een normaal 

achtergrondniveau. Volgens de Oekraïense toezichthouder is deze verhoging toe te schrijven 

aan resuspensie van radioactiviteit (die oorspronkelijk afkomstig is van het Tsjernobyl ongeval 

in 1986) door militaire activiteit in de exclusiezone. De OOS beschouwt de eerder verhoogde 

meetwaarden in de exclusiezone als onbetrouwbaar: Door RIVM is een schatting gemaakt van 

de te verwachten verhoging van het dosistempo ten gevolge van resuspensie. Deze kwam uit op 

maximaal een factor 2, terwijl de meetposten een verhoging lieten zien tussen een factor 5 en 

15,77 hoger. Bovendien is van een Oekraïens contact in de ‘Ringof5’ een bericht ontvangen dat 

de tijdelijke verhoging veroorzaakt kan zijn door de aanwezigheid van elektromagnetische 

velden. In een door hen uitgevoerde test is het normale achtergrondniveau van 0,1 µSv/h door 

de aanwezigheid van een elektromagnetisch veld toegenomen tot  38,4 µSv/h.  

Metingen EURdep en CTBTO 

De EURdep meetposten in de buurlanden van Oekraïne laten geen verhoogde stralingsniveaus 

zien ten opzichte van de normale achtergrondwaarden.  

Ook de dichtstbijzijnde CTBTO meetposten (in Rusland, Zweden en Duitsland) laten geen 

verhoging in luchtconcentratie zien (bemonstering tot 1 maart ‘s ochtends). Er is alleen een 

lichte verhoging van Cs-137 (1 µBq/m3) in de bemonstering van 25 februari op één van de 

meetposten in Rusland (Dubna) geregistreerd. Dit is een concentratie die wel vaker op deze 

meetpost gemeten wordt. 

Overzicht nucleaire installaties in Oekraïne 
In de Oekraïne zijn 15 kernenergiereactoren in bedrijf met een totaal elektrisch vermogen van 

ongeveer 13.000 MW(e). Daarnaast zijn er twee reactoren in aanbouw en vier zijn permanent 

buiten bedrijf. Verder zijn er onderzoeksreactoren in Sebastopol, Charkov en Kiev. 
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Operationeel Zaporozhye 2, 3, en 4, South Ukraine 1 en 2, Rivne 2, 3 en 4, 

Khmelnytskyi 1 

Afgeschakeld Zaporozhye 1, 5, en 6 South Ukraine 3, Rivne 1, Khmelnytskyi 2 

In aanbouw Khmelnitski 3, 4 

Ppermanent gesloten Tsjernobyl 1 t/m 4 

Onderzoeksreactoren Sebastopol, Kiev, Charkov 

 

 

Figuur 1. Locaties van de 15 kernenergiereactoren, 3 onderzoeksreactoren en de permanent 
gesloten reactoren (Tsjernobyl).  
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Overzicht opslagplaatsen radioactief afval in Oekraïne 
In Oekraïne zijn op verschillende opslagplaatsen voor radioactief afval. Het betreft 4 disposal 

sites (stortplaatsen), enkele opslaggebouwen voor laag en middelactief afval. Daarnaast is op 

diverse plaatsen in de omgeving van Tsjernobyl afval afkomstig van het incident met de 

kerncentrale Tsjernobyl begraven met als doel het te isoleren van de buitenwereld. Bestraalde 

splijtstof is opgeslagen in natte (opslagbassins) en droge (containers) opslagfaciliteiten op de 

locaties van de kerncentrales. 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de beschikbare informatie over de opslagplaatsen, 

en de hoeveelheden opgeslagen radioactiviteit. De locaties zijn weergegeven in Figure 1. 

Locatie Lat Lon Opmerking Totale Activiteit 

(Bq) 

Exclusiezone 51.27 30.23 - Sarcofaag, opp opslag 

- Pidlisny, ChNPP Stage III,  

- Intern confinement sites, 800-1000 

trenches and pits. 

- ENSDF:  accepted for disposal 1343 m3 

of radwaste 

- CLTSF:  21167 disused radiation 

sources 

 

 

8.68 x 1012 

 

 

1.36 x 1014 

Buryakivka 50.45 28.31 near-surface radioactive waste disposal 

trenches 690,000 m3 Waste 

2.54 x 1015 

Kiev 50.45 30.54 State Interregional Specialized Plants 

(SISPs), Hanger-type buildings medicine, 

science, different industrial branches 

4.5 x 1015 

Dnipropetrovsk 48.48 35.03 State Interregional Specialized Plants 

(SISPs), Hanger-type buildings medicine, 

science, different industrial branches 

8.1 x 1014 

Lviv 49.85 24.02 State Interregional Specialized Plants 

(SISPs), Hanger-type buildings medicine, 

science, different industrial branches 

2.8 x 1014 

Odessa 46.47 30.74 State Interregional Specialized Plants 

(SISPs), Hanger-type buildings medicine, 

science, different industrial branches 

2.0 x 1016 

Kharkiv 49.99  36.25 State Interregional Specialized Plants 

(SISPs), Hanger-type buildings medicine, 

science, different industrial branches 

3.3 x 1014 

Table 1: Opslaglocaties voor radioactief afval in Oekraïne  
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Figure 1: Locaties van opslaglocaties voor radioactief afval in Oekraïne  
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Meetnetten Oekraïne 

Geraadpleegde bronnen:  

https://www.saveecobot.com/en/radiation-

maps#11/51.2793/30.5677/gamma/comp+cams+fire 
 

http://www.srp.ecocentre.kiev.ua/MEDO-PS/index.php?lang=UKR (Specifiek voor de Tsjernobyl 
exclusion zone, wisselend bereikbaar) 

 
https://www.npp.zp.ua/index.php/en/safety/arms (Meetnet rond de Zaporozhye-reactor) 

Bevindingen: 

De meetwaarden in de Tsjernobyl exclusion zone zijn niet meer geüpdatet na 24-02-2022 23:00 

uur UTC (25-02-2022 01:00 uur lokale tijd in Oekraïne). 
 

De meetposten rondom de andere NPPs in Oekraïne die op de saveecobot website worden 
weergegeven hebben een gat van ca. 12-24 uur op 25 februari waarin er geen meetwaarden 

bekend zijn, maar zijn op dit moment weer actief. Bij de onderzoeksreactoren in Kiev, Charkov 

en Sebastopol zijn op de saveecobot website geen actieve monitoren te zien, mogelijk zijn er 
geen meetnetten rondom deze reactoren of zijn deze voor ons niet zichtbaar.  

De meetwaarden liggen rond reguliere niveaus voor de betreffende meetposten: 
- SE "Khmelnitsky Nuclear Power Plant": Dosistempi tussen 90 en 120 nSv/h. 

- SE "Rivne Nuclear Power Plant": Dosistempi tussen 71 en 144 nSv/h. 
- SE "South Ukrainian Nuclear Power Plant": Dosistempi tussen 100 en 150 nSv/h. 

- SE "Zaporizhzhya Nuclear Power Plant": Dosistempi tussen 50 en 260 nSv/h. 
- KP "CEM" DOR (geen NPP): Dosistempi tussen 60 en 90 nSv/h. 

 

Er zijn drie andere meetnetten in Oekraïne die geen onderbreking hebben gehad:  
- De meetposten van Ukrainian Hydrometeorological Center. Deze posten staan in de Krim, 

en laten geen verhoging in dosistempo zien (80-120 nSv/h) 
- De meetposten van Main Center of Special Monitoring. Op deze posten is geen verhoging 

in dosistempo zichtbaar. (110-180 nSv/h) 
- De meetposten van Department of Ecology and Natural Resources of Kyiv Regional State 

Administration. De dosistempi liggen echter op 0 nSv/h, en geven dus geen informatie. 
 

Geen van de meetposten buiten de Tsjernobyl exclusion zone laat een verhoging ten opzichte 

van de reguliere dosistempi zien in de afgelopen paar dagen.  
 

  

https://www.saveecobot.com/en/radiation-maps#11/51.2793/30.5677/gamma/comp+cams+fire
https://www.saveecobot.com/en/radiation-maps#11/51.2793/30.5677/gamma/comp+cams+fire
http://www.srp.ecocentre.kiev.ua/MEDO-PS/index.php?lang=UKR
https://www.npp.zp.ua/index.php/en/safety/arms
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Figuur 3. Screenshot van saveecobot.com op 26-02-2022 om 12:35 UTC. 

 

 
Figuur 4. Ingezoomd op de Tsjernobyl exclusion zone. 
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