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Tsjernobyl
25 jaar na dato
26 april 1986 – 26 april 2011



Er zijn maar weinig technische onderwerpen die zoveel controverse veroorzaken als 
kernenergie. En binnen de kernenergie liggen maar weinig onderwerpen zo gevoelig 
als de ramp die zich in april 1986 bij Tsjernobyl in de Oekraïne voltrok. 
Het woord Tsjernobyl roept beelden op van een milieuramp en ernstige gevolgen 
voor de volksgezondheid. 

Maar wie kan precies zeggen wat er daadwerkelijk gebeurd is? De combinatie van 
geruchten en de complexe aard van het wetenschappelijk bewijs rond Tsjernobyl 
maken het moeilijk om feit van fictie te onderscheiden. De soms tegenstrijdige 
berichtgeving in de media maken het beeld nog ingewikkelder.

Op sommige vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Aanvankelijk werd er 
gespeculeerd dat blootstelling aan radioactieve straling tienduizenden levens zou 
eisen. Aan het eind van 2010 zijn minder dan 50 sterfgevallen die rechtstreeks aan 
deze straling zijn toegeschreven. Volgens drie organisaties van de Verenigde Naties: 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de wetenschappelijke commissie van de 
Verenigde Naties over de effecten van atoomstraling (Unscear), en het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap (IAEA) vormen armoede, geestelijke gezondheids-
problemen en ziektes als gevolg van veelvoorkomende levenskeuzes in de voor-
malige Sovjet-Unie een grotere bedreiging voor lokale gemeenschappen dan 
blootstelling aan straling.

1

Introductie

Wat er is gebeurd, 
hoe het is gebeurd, 
de gevolgen en
de lessen die zijn 
geleerd.

Het Feitendossier Tsjernobyl is gepubliceerd door NucNet, in samenwerking met Insight, het 
tijdschrift van het International Tsjernobyl Centre, dat wordt ondersteund door het Britse 
Ministerie van Handel en Industrie. De Nederlandse Nucleaire Industrie heeft zorggedragen 
voor de vertaling en deed enkele toevoegingen met betrekking tot de Nederlandse situatie. 

Copyright NucNet 2011. Reproductie niet toegestaan.
© april 2011

Op het moment van het verschijnen van dit feitendossier heeft Japan te 
lijden onder de gevolgen van een zware aardbeving en een tsunami. 
Door het natuurgeweld zijn ook problemen ontstaan bij enkele reactoren
van de kerncentrale van Fukushima. Gezien de actualiteit is het niet 
mogelijk geweest om de gevolgen van deze gebeurtenissen in dit dossier 
mee te nemen.



Tsjernobyl (1986) 
kleurt bij heel wat 
mensen het beeld 
van kernenergie. 
Er is van dit milieu-
ongeluk veel geleerd.

bron gebruikt. Dit is onder meer gebaseerd op het rapport van het Chernobyl Forum 
van 2005* met betrekking tot gevolgen voor de gezondheid, en de Assessment of 
Radiological and Health Impacts van 2002 van de Nuclear Energy Agencies 2002**, 
en het 2011 Unscear rapport over de gezondheidseffecten door straling van het 
Tsjernobyl ongeluk***.

In elk onderdeel van het Tsjernobyl Feitendossier wordt een belangrijk aspect van het 
ongeval en de nasleep ervan behandeld. Dit betreft ondermeer hoe het gebeurde, 
waarom het gebeurde, en de stappen die zijn ondernemen om te voorkomen dat 
het nog eens kan gebeuren. De gebeurtenissen die leidden tot en de gevolgen van 
het ongeval worden beschreven en uitgelegd. De mythes die rond Tsjernobyl zijn 
ontstaan worden ontkracht. Verder worden de redenen achter het ongeval en de 
repercussies ervan uitgelegd. 

De informatie in dit document is bedoeld voor communicatie professionals, maar is
evenzeer van belang voor onderzoekers, studenten, nucleaire professionals en politici.

*  Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental en Socioeconomic Impacts 
 (Chernobyl Forum, september 2005).
** Assessment of Radiological en Health Impacts – 2002 Update of Chernobyl: Ten Jaar On 
 (Nuclear Energy Agency).
***  Health Effects Due to Radiation From the Chernobyl Accident – Sources en Effects of Ionizing 

Radiation Unscear 2008, Volume 2, Annex (De wetenschappelijke commissie van de verenigde 
naties over de effecten van atoomstraling, februari 2011).
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Dit is een belangrijk tijdperk voor de kernenergiesector. Door de toenemende 
bezorgdheid omtrent klimaatverandering en leveringszekerheid van energie is er 
hernieuwde wereldwijde belangstelling voor het bouwen van nieuwe reactors. 
Volgens het IAEA zijn er meer dan 60 landen, voornamelijk ontwikkelingslanden, 
die aangegeven hebben dat ze geïnteresseerd zijn in het starten van nucleaire 
programma’s. Onder meer de volgende landen houden zich bezig met nucleaire 
programma’s: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, China, Finland, Frankrijk, India, Iran, 
Japan, Pakistan, Rusland, Slowakije, Zuid Korea, Oekraïne, de Verenigde Arabische 
Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het ongeluk bij Tsjernobyl vond 25 jaar geleden plaats. Sindsdien is de technologie
van nucleaire energie drastisch veranderd. Het ongeval bij Tsjernobyl heeft de 
ontwikkelingen op het gebied van kernenergie in het gehele Sovjetblok vertraagd. 
De bouw van nieuwe installaties werd stopgezet en plannen werden opgeschort 
vanwege milieuprotesten, weerstand van lokale autoriteiten, en ernstige econo-
mische problemen. Door de toenemende wereldwijde bezorgdheid omtrent lever-
ingszekerheid van energie en het broeikaseffect, staat het onderwerp kern-energie 
weer bovenaan de politieke agenda en geniet het veel mediabelangstelling.

Dit Feitendossier Tsjernobyl, gepubliceerd door het in Brussel gevestigde nucleair
communicatienetwerk NucNet, is bedoeld om communicatieprofessionals en 
journalisten te helpen bij hun berichtgeving over Tsjernobyl en kernenergie in het 
algemeen. Ook is in dit feitendossier te lezen wat zich heeft afgespeeld voor, tijdens 
en na het ongeluk en worden de tegenstrijdigheden die zijn ontstaan toegelicht. Als 
er geen feiten kunnen worden vastgesteld, dan wordt wetenschappelijk bewijs als 

Het ongeluk bij Tsjernobyl zorgde voor een vertroebeling van de 
argumenten voor en tegen kernenergie. 

Dit had ook zijn weerslag op de algemene kijk naar wat er mis 
was gegaan bij Tsjernobyl en wat er gedurende de nasleep van 
het ongeluk gebeurde.



Door een menselijke 
fout werd de 1000 
ton zware reactor-
vatdeksel wegge-
blazen.

Samenvatting
De kernenergie-installatie bij Tsjernobyl bestond uit vier RBMK-reactorunits. Dit zijn 
lichtwater grafietreactors. Het ongeval op 26 april 1986 voltrok zich in de vierde 
reactor.

RBMK is een afkorting voor Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy (high-power 
channel reactor), een type reactor met afzonderlijke splijtstofkanalen die gebruik 
maakt van gewoon water als koelvloeistof en grafiet als moderator. Moderator is het
medium dat de snelheid van snelle neutronen vermindert van nucleaire splijting,
waarbij ze worden omgezet in thermische neutronen die in staat zijn om een nucle-
aire kettingreactie met uranium-235 te realiseren. De combinatie van grafiet als mode-
rator en water als koelvloeistof komt in geen enkel ander type kerncentrale voor.

De RBMK is nooit buiten de voormalige Sovjet-Unie gebouwd. Door bepaalde 
ontwerpkenmerken zou hier in andere landen nooit een vergunning voor zijn ver-
leend. Zo had de RBMK bepaalde fysische eigenschappen die de reactor bij laag 
vermogen gevoelig maakte voor instabiliteit. Bovendien was de reactor niet ingeslo-
ten door een gasdicht omhulsel.

Het ongeval bij Tsjernobyl werd veroorzaakt toen het bedienend personeel van de 
kerncentrale veiligheidssystemen uitschakelde om een test uit te voeren. Door een 
krachtige explosie werd de duizend ton zware reactorvatdeksel weggeblazen. Door 
een tweede explosie werden deeltjes brandende splijtstof en grafiet uit de kern ge-

blazen en kon lucht naar binnen stromen. Als gevolg hiervan vloog de 
grafiet moderator in brand.

Bij de eerste explosie kwamen twee werknemers om het leven. Achtentwintig 
brandweerlieden en hulpdienstmedewerkers stierven binnen drie maanden door 
acute stralingsziekte en één aan een hartstilstand.

Het ongeval in 1986 heeft zeker gevolgen gehad voor de gezondheid op de lange 
termijn. Deze gevolgen zullen wellicht in de verdere toekomst nog steeds merk-
baar zijn. Volgens een rapport dat in 2005 door het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap gepubliceerd is, zou het dodental door blootstelling aan straling uit-
eindelijk kunnen oplopen tot vierduizend. Het rapport stelt ook dat de gevolgen 
voor de volksgezondheid niet zo groot zijn als eerst werd gevreesd. 
 
Aan het eind van 2010 zijn er minder dan 50 sterfgevallen die direct toegeschreven 
zijn aan straling van het ongeval. Dit betrof vrijwel uitsluitend reddingsmede-
werkers die aan veel straling zijn blootgesteld, en van wie er velen binnen enkele 
maanden na het ongeval stierven, terwijl een aantal hiervan pas in 2006 overleed.

Alle vier de reactors bij Tsjernobyl zijn stilgelegd en de centrale is niet meer opera-
tioneel. De laatste reactor, nummer 3, is stilgelegd op 15 december 2000. 
De ontmantelingswerkzaamheden zijn nog steeds gaande.

Rusland heeft 15 RBMK-kernreactors die nog steeds in bedrijf zijn. Al deze RBMK-
reactors hebben wijzigingen ondergaan om te voorkomen dat de gebreken die 
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destijds het ongeval bij Tsjernobyl veroorzaakten ooit weer zouden kunnen voor-
vallen. Als voorwaarde voor toetreding tot de Europese Unie zijn andere RBMK-
reactors, waaronder twee in Litouwen, stilgelegd.

In 1986 werd een constructie gebouwd om de overblijfselen van de verwoeste 
reactor in te sluiten. Deze constructie, die aanvankelijk de ‘sarcofaag’ werd genoemd, 
is destijds in slechts zeven maanden gebouwd en raakt in verval. Om het risico van 
instorting van het dak en de westelijke muur te verkleinen zijn tussen 2004 en 2008 
diverse werkzaamheden succesvol uitgevoerd. Binnenin de constructie zijn struc-
turele dragers toegevoegd aan de ventilatieschacht. De stabiliseringswerkzaam
heden zijn op tijd opgeleverd, de kosten hiervan zijn geschat op ongeveer 50 miljoen
dollar (35 miljoen euro).

Een conceptontwerp voor een nieuwe, boogvormige constructie, ook wel ‘New Safe 
Confinement (NSC)’ genoemd, is in 2001 goedgekeurd. In 2008 is het veiligheids-
rapport goedgekeurd. De orders voor staal en kranen worden in 2010 geplaatst. 
De constructiewerkzaamheden ter plekke zullen eind 2011 beginnen. 

Dit enorme bouwwerk dat een ontwerplevensduur van 100 jaar heeft, zal op afstand 
van de sarcofaag gebouwd worden om de werknemers minder aan straling bloot 
te stellen. Zodra dit werk voltooid is zal het in één dag over de sarcofaag geschoven 
worden. De NSC zal de sarcofaag beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf. 
Bovendien zorgt dit voor veilige omstandigheden voor toekomstige ontmantelings-
werkzaamheden die binnen het bouwwerk plaats zullen vinden.
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De Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD) beheert het Cherno-
byl Shelter Fund, dat in 1997 is opgericht om de sarcofaag stabiel en veilig te maken. 
Daarnaast heeft het tot doel de locatie te saneren, om tijdelijk opslagfaciliteiten voor 
radioactief afval en brandstof te bouwen en om de NSC te bouwen.
De totale kosten van de Shelter Implementation Plan bedragen rond de 
1,6 miljard euro. Deze kosten zullen gezamenlijk worden gedragen door 23 landen, 
de Europese Unie en EBRD aandeelhouders.

Er wordt op afstand 
gebouwd om de 
werknemers minder 
bloot te stellen aan 
straling.

De nieuwe, boog-
vormige constructie 
New Safe Confine-
ment wordt over de 
sarcofaag geplaatst.



Wat begon met een 
test om de veiligheid 
te verbeteren, ein-
digde in ‘s werelds 
ergste kernongeval.

Het ongeval
Dit ongeval was het gevolg van een gebrekkig Sovjet reactorontwerp en fouten 
gemaakt door het personeel van de installatie. Bovendien werd minimale aandacht 
geschonken aan training en was de term ‘ feedback’ vrijwel onbekend. Deze fouten 
waren het directe gevolg van isolatie tijdens de Koude Oorlog en het daaruit voort-
vloeiende gebrek aan een strenge veiligheidscultuur.

Reactor nummer vier, een RBMK-unit van 925 megawatt, moest worden stilgelegd
voor routine onderhoud waarbij tevens werd besloten om daarvan gebruik te maken
voor het uitvoeren van een test. Ironisch genoeg was de test bedoeld om de veilig-
heid te verbeteren. De koelpompen van de kernreactor waren afhankelijk van de 
elektriciteitsvoorziening. De operators wilden bepalen of, in geval van stroomuitval, 
de kinetische energie van de stilvallende turbogenerator voldoende elektriciteit kon 
leveren om de stroomvoorziening en de koelwatercirculatiepompen van de kern 
draaiend te houden totdat het dieselnoodaggregaat in werking gesteld werd.

Het doel van de test was om te bepalen of het koelen van de kern gewaarborgd 
bleef in het geval van stroomuitval. Om de koelingsbehoefte te verminderen zou 
de reactor op een laag vermogen draaien, ondanks het feit dat het bekend was dat 
RBMK-reactors onstabiel waren als ze op een laag vermogen draaiden. De test was al 
twee keer eerder geprobeerd, maar nog nooit volledig uitgevoerd.
Het vermogen van de reactor werd op halve kracht ingesteld en één van de twee 
turbogeneratoren die werden aangedreven door de reactor werd ontkoppeld. 
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Het noodkoelsysteem van de reactor werd met opzet uitgeschakeld omdat de oper-
ators niet wilden dat het automatisch ingeschakeld zou worden wanneer de hoofd-
pompen langzamer gingen draaien. Op dit punt, vroegen de netwerk controllers 
om de test uit te stellen vanwege de elektriciteitsbehoefte in het land. De reactor 
draaide meer dan negen uur op deze manier voordat toestemming werd gegeven 
om het vermogen te verlagen zodat de test verder kon worden uitgevoerd. Het ver-
mogen had vastgehouden moeten worden op het testniveau van 700 tot 1.000 MW, 
maar de automatische regeling was onjuist ingesteld en het vermogen nam af tot 
39 MW. Dit had tot gevolg dat concentraties van het neutronenabsorberend 
splijtingsproduct xenon zich ophoopten.

Samen met feit dat zes hoofdkoelpompen in bedrijf waren en dat de waterstroom 
overmatig was, betekende dit een significante vermindering van de reactiviteit 
waardoor het moeilijk voor de operator was om het vermogen te herstellen. 
Uiteindelijk lukte het de operator om het vermogen te stabiliseren op 200 MW. 
Het lukte echter niet om dit verder te verhogen. Dit vermogen was ver beneden de 
minimum veilige waarde, maar desondanks werd besloten de test verder uit te 
voeren.

Nog twee andere stand-by koelwaterpompen werden opgestart, waardoor de 
waterstroom de bedrijfsgrenzen overschreed. Dit veroorzaakte een vermindering 
van de stoombellen in het koelsysteem, waardoor de reactiviteit nog verder daalde. 
In een poging om de reactiviteit te verhogen werden regelstaven (deze worden 
in kernreactors gebruikt om het vermogen te regelen) uitgetrokken tot voorbij de 
voorgeschreven limieten.



Op een gegeven moment waren er nog maar zes tot acht regelstaven in gebruik. 
Volgens de procedure waren er te allen tijde tenminste dertig nodig om het proces 
onder controle te houden. Als het aantal minder dan dertig was, dan had de reactor 
uitgeschakeld moeten worden.

De operators gingen door met de test ondanks de wetenschap dat het ongeveer 
twintig seconden zou duren om alle staven weer te laten zakken en de reactor in het 
geval van een spanningspiek uit te schakelen. Om de test verder uit te voeren werd 
het beveiligingsysteem dat de reactor zou hebben uitgeschakeld bij overschrijding 
van bepaalde grenzen afgekoppeld. De test werd gestart door het afsluiten van de 
stoomtoevoer naar de turbogenerator. 

Terwijl de turbine langzamer ging draaien, nam de toevoer van koelwater naar de 
reactor af waardoor in hoog tempo stoom en stoombellen werden geproduceerd. 
De bellen zorgde voor meer splijtingsreacties waardoor het vermogen omhoog 
ging. Dit zorgde voor meer stoom en stoombellen in de splijtstofkanalen. Door deze 
positieve reactiviteitscoëfficiënt van de reactor nam het vermogen van de reactor 
toe.Dit is een typisch voorbeeld van een uit de hand gelopen proces.

Op 26 april om 01.23 uur lokale tijd vond er een onverwachte piek in het reactor-
vermogen plaats. Het vermogen van de reactor nam exponentieel toe, tot wel naar 
schatting 100 keer de normale waardes. De regelstaven konden niet tijdig volledig 
worden teruggeplaatst. Door het ontwerp was het niet mogelijk om de terug-
plaatsing te versnellen. Bovendien, de manier waarop ze ontworpen waren betek-
ende dat water verplaatst zou worden tijdens de terugplaatsing. Dit zou de situatie 

alleen maar verergeren. De splijtstof raakte oververhit en enkele splijtstofkanalen 
scheurden.

De resulterende explosie, waarschijnlijk veroorzaakt door stoomdruk en een 
chemische reactie met de blootgestelde splijtstof, blies het 1.000 ton zware reactor-
vatdeksel van de kern. Door een tweede explosie werden deeltjes brandende splijt-
stof en grafiet uit de kern geworpen en stroomde lucht naar binnen, waardoor het 
grafiet in brand vloog. De exacte oorzaak van de tweede explosie is nog steeds niet 
bekend, maar men denkt dat waterstof hier een rol heeft gespeeld.

Aangezien er tot op dat moment geen ervaring met vergelijkbare gebeurtenissen 
was, bleek het niet makkelijk om de oorzaken van het ongeval te bepalen. Oog-
getuigenverslagen, metingen die na het ongeval zijn uitgevoerd, en experimentele 
reconstructies waren noodzakelijk. De oorzaken van het ongeval worden nog steeds 
beschreven als een noodlottige combinatie van menselijke fouten en technische 
tekortkomingen.

Een combinatie van redenen  
De test die tot het ongeval leidde werd uitgevoerd onder tijdsdruk. Kort na aanvang 
werd de test voor een periode van negen uur tijdelijk stilgelegd. Omdat de stad Kiev 
van stroom moest worden voorzien werd de test ‘s nachts uitgevoerd.

Men denkt dat diverse gebreken in het technisch ontwerp van de RBMK doorslag-
gevend zijn geweest. Dit betrof ondermeer het besturen van de regelstaven. 
In het ontwerp van de regelstaven in dit type reactor zat echter een fatale fout. 
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In een reactor wordt het niveau van de stroomvoorziening 
gereguleerd door de regelstaven omhoog te brengen en weer 
neer te laten.

Omhoogbrengen zorgt voor een toename in vermogen, en door 
ze neer te laten worden meer neutronen geabsorbeerd waardoor 
het vermogen vermindert.

Met behulp van grafieten verlengstukken die aan de regelstaven bevestigd waren 
kon de reactiviteit op de bodem van de kern verhoogd worden terwijl de staven 
vanuit een volledig uitgetrokken stand teruggeplaatst werden. Deze verlengstukken 
zijn een speciaal ontwerpkenmerk van de RBMK. Ze verplaatsen water en verbeteren 
de neutronenbalans van de reactor.

Tijdens de test in Tsjernobyl werden er teveel regelstaven omhooggehaald en 
vervolgens tegelijkertijd in de kern teruggeplaatst, terwijl de positieve reactiviteits-
coëfficiënt al voor een snelle toename van het vermogen zorgde. Hierdoor nam het 
vermogen zo drastisch toe dat de reactor verwoest werd.

Een vergelijkbare fout, maar één met veel minder ernstige gevolgen, had zich in een 
zelfde type reactor in Litouwen in 1983 voorgedaan. Helaas is de opgedane ervaring 
nooit doorgegeven aan het bedienend personeel van Tsjernobyl.

Eenendertig mensen kwamen om door de directe gevolgen van het ongeval: 
één persoon bij de explosie zelf, één door een hartinfarct, één aan brandwonden en 
28 man aan acute stralingsbelasting. 
De duizend reactormedewerkers en hulpdienstmedewerkers op locatie kregen de 
zwaarste stralingsdoses op de eerste dag van het ongeval. Van de ruim 200.000 
hulpdienst- en herstelmedewerkers die tussen 1986 en 1987 aan straling zijn bloot-
gesteld zullen naar schatting 2.200 vroegtijdig sterven aan de gevolgen van straling.
Informatie over de doses straling die individuele personen hebben gekregen blijft 
onduidelijk, maar men denkt dat de stralingsdoses varieerden tussen de 170 mSv 
(millisievert) in 1986 en 15 mSv in 1989. Een algemeen geldende grenswaarde voor 
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de maximum toegestane blootstelling is 1 mSv per persoon per jaar bovenop de 
natuurlijke achtergrondwaarden. Ter vergelijking: de gemiddelde natuurlijke achter-
grond stralingswaarde in Nederland bedraagt 2,5 mSv per persoon per jaar.

De reeks gebeurtenissen voorafgaand aan het ongeval

Reactor nummer vier, een RBMK-unit van 925 MW moet worden afgeschakeld 
voor routineonderhoud. Er wordt besloten om hiervan gebruik te maken voor 
het uitvoeren van een test.

De test is bedoeld om te demonstreren dat in het geval van stroomuitval een
stilvallende generator over voldoende inertiële energie beschikt om de koel-
pompen van stroom te voorzien totdat de nooddieselaggregaten aanslaan.
Het noodkoelsysteem van de reactor is opzettelijk uitgeschakeld om te voor-
komen dat deze aangaat als de hoofdkoelpompen langzamer gaan draaien.
Vanwege een operationele fout neemt het reactorvermogen af tot 30 MW 
thermisch*. Dit ligt ver beneden het toegestane test vermogen van 700 tot 
1.000 MW thermisch, het niveau waarop de reactiviteitscoëfficiënt positief is.



De brandstof raakt 
oververhit met een 
explosie als gevolg.

De operator sluit de 
stoomtoevoer naar 
de turbogenerator.
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De operators laten de test doorgaan, ondanks het feit dat ze weten dat er 
onvoldoende reserve is om de reactor uit te schakelen in geval van een 
noodsituatie.

De operator sluit de stoomtoevoer naar de turbogenerator af om de test 
beginnen. Als gevolg van een positieve reactiviteitscoëfficiënt vindt er 
plotseling een onverwachte piek in het reactorvermogen plaats. Het reactor-
vermogen neemt exponentieel toe; tot naar schatting 100 keer nominaal. 
De regelstaven kunnen niet op tijd wordt teruggeplaatst. De brandstof raakt 
oververhit en enkele splijtstofkanalen scheuren.

Dit resulteert in een explosie die het 1.000 ton zware reactorvatdeksel van de 
kern afblaast. Door een tweede explosie worden deeltjes brandende splijtstof 
en grafiet van de kern uit de reactor geworpen. Lucht stroomt naar de onbe-
dekte kern, waardoor het grafiet in de brand vliegt.

* Thermische energie is de energie die geproduceerd wordt door een uranium splijtings-
 reactie door middel van warmte in de reactor. Deze warmte wordt gebruikt om de koel-

vloeistof, water, te laten koken. Hierdoor wordt stoom geproduceerd en naar de turbines 
gestuurd, waardoor deze ronddraaien en elektriciteit in de generator produceren. Door de 
werking van fundamentele natuurkundige wetten, kan maar een derde van de geprodu-
ceerde hitte omgezet worden in mechanische energie door de turbines, en vervolgens in 
elektrische energie door de generator. De rest is afvalwarmte dat wordt afgevoerd in het 
rivierwater. Als gevolg hiervan is de thermische capaciteit van een elektriciteitscentrale 
ongeveer drie keer groter dan de elektrische capaciteit.

Het neutronenabsorberend splijtingsproduct xenon hoopt zich op. Tezamen 
met een daling van het koelvloeistof zorgt dit voor een afname van de reacti-
viteit, waardoor het voor de operator moeilijk wordt om snel het vermogen 
te herstellen.

De operator stabiliseert het vermogen van de reactor op 200 MW thermisch, 
maar vanwege een tekort aan reactiviteit is hij niet in staat om het vermogen 
verder te verhogen. De operator besluit om de test verder uit te voeren.

Doordat het vermogen van de reactor verminderd is en er acht pompen in 
bedrijf zijn, overschrijdt de waterstroom het toegestane niveau. Door het 
extra water worden neutronen geabsorbeerd, waardoor de reactiviteit wordt 
gereduceerd. De operator probeert dit probleem te compenseren door de 
regelstaven nog verder uit de kern te trekken.

De operator heeft problemen met het handmatig handhaven van het water-
niveau en de stoomdruk in de stoomtanks. Hij ontkoppelt het beveiligings-
systeem dat dient om de reactor uit te schakelen.

Op een gegeven moment zijn nog maar acht regelstaven in gebruik. Volgens 
de procedure zijn er tenminste 30 nodig om de situatie onder controle te 
houden.



De evacuees keren 
nooit meer terug 
naar hun oude 
woonplaats.

Na 25 jaar verkeert 
de stad Pripyat nog 
steeds in dezelfde 
staat waarin het 
werd verlaten.

De nasleep
Nu de reactorkern volledig blootlag, steeg een rookpluim, radioactieve splijtings-
producten en puin meer dan tien kilometer de lucht in.
De wind voerde het materiaal in noordwestelijke richting mee, voornamelijk naar 
Wit-Rusland, hoewel andere gebieden, waaronder Oekraïne, ook getroffen werden.

In de gehele installatie braken branden uit. Zo’n 250 brandweerlieden werden in-
geroepen. Veel van hen hadden geen meetapparatuur zodat ze niet konden meten 
aan welke stralingsdoses ze werden blootgesteld. De operators en hulp-dienst-
medewerkers verdienen alle eer. Velen bleven ook nadat ze hun plichten 
hadden vervuld op afroep aanwezig om anderen te redden en de situatie weer 
onder controle te krijgen.

Tegen vijf uur ‘s ochtends waren het merendeel van de branden geblust. Het bran-
dende grafiet bleef echter nog negen dagen doorbranden. De vrijgekomen radio-
activiteit werd voornamelijk veroorzaakt door brandend grafiet.

Op 27 april, werd de stad Pripyat, met zo’n 45.000 inwoners, geheel geëvacueerd. De 
evacuees zouden nooit meer terugkeren, en de stad verkeert nog steeds in dezelfde 
staat waarin het werd achtergelaten. In de jaren na het ongeval werden nog on-
geveer 210.000 mensen opnieuw gehuisvest op minder besmette gebieden, en de 
verboden zone die aanvankelijk een straal van dertig kilometer had (2.800 vierkante 
kilometer) werd vergroot tot een gebied van 4.300 vierkante kilometer.
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Om de brand in de reactor te blussen en het vrijkomen van radioactieve materialen 
te stoppen, pompten brandweerlieden de eerste tien uur na het ongeval water in 
de kern van de reactor. Deze onsuccesvolle poging om de brand te blussen werd 
vervolgens gestaakt. Van 27 april tot 5 mei, vlogen er meer dan dertig militaire 
helikopters over de brandende reactor. In een poging om de brand te blussen en de 
straling te absorberen werd er 2.400 ton lood en 1.800 ton zand gestort.
Deze pogingen bleken ook onsuccesvol. Dit maakte de situatie alleen maar erger 
omdat hitte onder de gedumpte materialen zich nu kon ophopen. De temperatuur 
in de reactor steeg weer, en daarmee ook de vrijgekomen hoeveelheid radioactieve 
producten. In de laatste fase van het blussen, werd de reactorkern gekoeld met 
stikstof. Het duurde tot 6 mei voordat de brand en de radioactieve uitstoot onder 
controle was.

Op 9 mei werd gestart met het graven van een tunnel onder de kern om een enorme 
betonplaat en een koelsysteem te installeren. De plaat moest voorkomen dat radio-
actief materiaal het grondwater in zou sijpelen. Tenslotte werd de kern begraven in 
een 300.000 ton constructie van staal en beton (ook wel sarcofaag genoemd), en het 
omliggende land en de gebouwen werden gedecontamineerd.

Naar schatting zijn ongeveer zes ton uraniumdioxide brandstof en splijtings-
producten ontsnapt, waaronder grote hoeveelheden radionucliden zoals xenon, 
krypton, jodium, tellurium en cesium in de vorm van gassen en kleine deeltjes.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kwam in totaal ongeveer 12 exabequerel 
radioactiviteit vrij.



De wolk dreef via 
Scandinavië over 
Nederland, België 
en Engeland en 
draaide zuidwaarts 
naar Slowakije, 
Roemenië, Bulga-
rije, Griekenland, 
Turkije en Polen.

Dertig kilometer 
rondom de plaats 
van het ongeval is 
een verboden zone 
ingesteld.
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(Een becquerel, afkorting Bq – is de activiteit van een hoeveelheid radioactief mate-
riaal waarbij één atoomkern per seconde vervalt. Dit is een hele kleine hoeveelheid. 
Eén gram radium-226, een van nature voorkomende radioactieve stof heeft een 
activiteit van 37 gigabequerel (deze hoeveelheid wordt aangeduid als één curie, 
dit is een oudere eenheid die gebruikt werd voor radioactiviteit), en dit betreft een 
significante hoeveelheid. Twaalf exabequerel is gelijk aan 12 triljoen becquerel, 
bestaande uit 20 cijfers (een 12 gevolgd door 18 nullen) en correspondeert met 
300 ton radium.)

De hoogste besmettingswaarden werden gemeten binnen een straal van dertig 
kilometer van de centrale; cesium-137 niveaus overschreden 1.500 kilobequerel 
per vierkante meter (kBq/m2). Cesium-137 werd gebruikt als indicator omdat het 
makkelijk te meten is en het grootste gevaar voor de gezondheid vormde nadat 
een ander radioactief element dat bij het ongeval vrijkwam, namelijk Jodium-131 
(dat een korte halveringstijd van acht dagen heeft) afgebroken was. Waarden van 
40 kBq/m2 strekten zich uit over grote delen van het noorden van Oekraïne en het 
zuiden van Wit-Rusland, met een aantal uitschieters op plekken waar regen voor-
kwam terwijl de wolk overdreef.

De eerste keer dat de wolk buiten de voormalige Sovjet-Unie werd waargenomen 
was door werknemers van een Zweedse kerncentrale. De wolk werd gevolgd en 
dreef over Scandinavië, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, voortgedreven 
door oostelijke wind. Vervolgens dreef het in zuidelijke richting, waarbij het zich 
uitstrekte over een groot deel van de rest van Europa, en de volgende landen in 
het bijzonder: Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Turkije en vervolgens       

Polen. Door een verandering in de windrichting en neerslagpatronen, verschilden de 
plaatselijke effecten enorm.
Een reconstructie van de route die de wolk heeft afgelegd is te vinden op de website 
van het Franse ‘Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire’ (IRSN): 
www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_video_nuage.aspx
In bijna elk land op het noordelijk halfrond werd besmetting waargenomen, tot aan 
Noord-Amerika en Japan. Een half jaar later werd de besmetting ook op het zuidelijk 
halfrond waargenomen. Een waarneming van radioactiviteit wil niet zeggen dat 
er automatisch een risico is. Gevoelige meetapparatuur kan kleine hoeveelheden 
waarnemen, die beneden elk risiconiveau liggen.

De verboden zone 
De verboden zone van 30 kilometer rond de plaats van het ongeval wordt ook 
wel de ‘ Zone of Alienation’, de ‘Chernobyl Zone’, de ‘Zone of Exclusion’ of ‘ The 
Fourth Zone’ genoemd. Bestuurlijk gezien omvat het de meest noordelijke 
delen van Kyivska Oblast en Zhytomyrska Oblast van Oekraïne, en ligt het aan 
de grens met Wit-Rusland. De zone werd vlak na het ongeval vastgesteld om de 
plaatselijk bevolking te evacueren en om te voorkomen dat mensen zich 
binnen een zwaar vervuild gebied begaven. Het gebied rondom het ramp-
gebied werd verdeeld in vier concentrische zones, waarvan de vierde (in feite 
de dichtstbijgelegen zone, binnen een straal van 30 km) de meest gevaarlijke 
was. Met uitzondering van rondleidingen en wetenschappelijk onderzoek zijn 
alle woon-, civiele of zakelijke activiteiten binnen de zone wettelijk verboden.
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De gezondheidseffecten

Volgens een in 2002 gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties zal het aantal 
gevallen van schildklierkanker onder mensen die ten tijde van het ongeval kind 
of adolescent waren de komende decennia achtduizend bedragen. Volgens het 
IAEA zijn ongeveer vierduizend gevallen van schildklierkanker, voornamelijk onder 
kinderen en adolescenten, een gevolg van vervuiling door het ongeval; en zijn 
tenminste negen kinderen aan de gevolgen van schildklierkanker overleden. Het 
overlevingspercentage onder deze kankerslachtoffers, op basis van ervaringen in 
Wit-Rusland, is echter bijna 99%. Er heerst consensus dat tenminste achttienhonderd 
kinderen en adolescenten in de meest zwaar getroffen gebieden van Wit-Rusland 
schildklierkanker hebben opgelopen door het ongeval bij Tsjernobyl. Normaliter is 
schildklierkanker een behandelbare ziekte. 

In september 2005 publiceerde het Chernobyl Forum een rapport (het 2005 
Chernobyl Forum Rapport), dat geschreven is door ruim honderd specialisten 
van zeven VN organisaties waaronder de WHO, het IAEA en de Wereldbank, en 
specialisten uit Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne.
Het rapport concludeert dat door blootstelling aan straling ten gevolge van het 
ongeval tot wel vierduizend mensen vroegtijdig zouden kunnen sterven. Volgens 
het rapport zijn de gevolgen voor de volksgezondheid minder groot geweest dan 
eerst werd gevreesd. Over het geheel genomen hebben wetenschappers geen 
ernstige gevolgen voor de gezondheid van de algemene bevolking in de om-
liggende gebieden kunnen vinden. Behalve in enkele verboden gebieden namen zij 
geen wijdverspreide besmetting waar.

De bevindingen en conclusies van het Forum-rapport zijn in wezen bevestigd in een 
vervolgrapport dat in februari 2011 door de wetenschappelijke commissie van de 
Verenigde Naties over de effecten van atoomstraling (Unscear) is gepubliceerd.

Aan het eind van 2010 zijn er minder dan 50 sterfgevallen die direct toegeschreven 
zijn aan straling van het ongeval. Dit betrof vrijwel uitsluitend hulpdienstmedewerk-
ers die aan veel straling zijn blootgesteld. Veel van deze medewerkers zouden binnen 
enkele maanden na het ongeval sterven, terwijl een aantal pas in 2006 overleed.

Volgens het rapport van het Chernobyl Forum hebben de meest hulpdienst-
medewerkers en mensen die binnen de besmette gebieden woonden relatief lage 
stralingsdoses op het gehele lichaam gekregen, vergelijkbaar met natuurlijke achter-
grondwaarden. Als gevolg hiervan blijkt er geen bewijs of aanneembaarheid voor 
verminderde vruchtbaarheid en een toename van aangeboren misvormingen die toe 
te schrijven zijn aan blootstelling aan straling. Volgens het rapport vormen armoede, 
geestelijke gezondheidsproblemen en ziekten die verband houden met de levens-
wijze  van sommige mensen in de voormalige Sovjet-Unie een groter risico voor 
lokale gemeenschappen dan blootstelling aan straling.

De schatting van het uiteindelijke aantal sterfgevallen in het rapport van het 
Chernobyl Forum is veel lager dan aanvankelijke speculaties dat blootstelling aan 
straling tienduizenden levens zou eisen.

In 1986 vertelde een vertegenwoordiger van de WHO op een conferentie dat 
beweringen door Oekraïense functionarissen dat meer dan honderdduizend mensen 

Het is onmogelijk om te definiëren of te voorspellen wat de 
precieze aard van de lange-termijn gezondheidsgevolgen van 
het ongeval bij Tsjernobyl zijn. 
 



Er blijft een grote 
onzekerheid 
bestaan over de 
gevolgen op de 
lange termijn.

Het ziektecijfer in 
de getroffen gebie-
den geven hetzelfde 
patroon weer als in 
andere delen van de 
voormalige Sovjet-
Unie.
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waren gestorven als gevolg van het ongeval ‘fictie’ waren. Hij vertelde dat het 
bewezen aantal dodelijke slachtoffers ongeveer veertig was; sommigen vanwege 
directe blootstelling ten tijde van het ongeval, en nog tien andere sterfgevallen 
wegens door straling veroorzaakte schildklierkanker.

Een rapport dat in 2000 door Unscear werd gepubliceerd concludeert dat het niet 
bewezen is dat de meerderheid van de mensen die in Oekraïne of elders zijn
blootgesteld aan de straling van Tsjernobyl meer kans hadden op gezondheids-
problemen op de lange termijn. Deze conclusie is bevestigd in Unscear’s vervolg-
rapport uit 2011.

Volgens een in 2002 gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties over de mense-
lijke gevolgen van Tsjernobyl  ‘blijft er zeer grote onzekerheid bestaan’ over wat de 
mogelijke gevolgen van het ongeval over de lange termijn zijn. Volgens het rapport 
blijft het ziektecijfer in de getroffen gebieden hetzelfde patroon weergeven als in 
andere delen van de voormalige Sovjet-Unie. De levensverwachting, vooral onder 
mannen, is aanzienlijk lager dan in West- en Zuid-Europa, met als voornaamste 
doodsoorzaken hartziekten.

Volgens het rapport is er geen betrouwbaar bewijs voor een toename van leukemie 
ten gevolge van het ongeval. Wel zijn tweeduizend gevallen van schildklierkanker 
geconstateerd bij jonge mensen die in april en mei 1986 waren blootgesteld 
aan radioactief jodium. Sommige rapporten spreken van enige tienduizenden 
sterfgevallen onder werknemers na het ongeval. 

Er zijn drie belangrijke redenen waarom het moeilijk is om deze rapporten te 
evalueren. Als eerste is het lastig om werknemers te traceren vanwege het grote 
aantal. Bovendien zijn ze vaak verhuisd naar elders. Ten tweede moet rekening 
worden gehouden met de natuurlijke sterfgevallen onder de bevolking over een 
periode van twintig jaar. Ter illustratie: in westers land is het normale sterftecijfer 
ongeveer 0,3% per jaar. Omgerekend betekent dit voor een populatie van 600.000 
al 36.000 sterfgevallen over een periode van twintig jaar. Een derde reden is het 
feit dat veel van de ziektes waar de werknemers aan lijden, zoals bijvoorbeeld 
hartaandoeningen, niet veroorzaakt zijn door straling.

In de gebieden in Wit-Rusland, de Russische Federatie en Oekraïne die door de voor-
malige Sovjet-Unie gedefinieerd worden als ‘besmette gebieden’ en waarvan wordt 
beweerd dat dit veroorzaakt zou zijn door hogere waardes cesium-137, blijkt de 
gemiddelde additionele dosis over de periode 1986-2005 ongeveer equivalent te zijn 
aan een medische tomografie scan.

In het rapport wordt verder gezegd dat het onmogelijk is om wetenschappelijk te 
beweren dat straling een specifieke vorm van kanker bij een bepaalde persoon 
veroorzaakt. Met betrekking tot individuele personen is het daarom niet mogelijk 
om aan te tonen of hun kanker is veroorzaakt door het ongeval of dat er een andere 
oorzaak is.
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De gezondheidsfeiten gerapporteerd door NucNet
Op 5 september 2005, onder de kop Chernobyl Health Effects ‘Not As Substantial 
As Feared’ deed NucNet verslag van de bevindingen van het rapport van het 
Tsjernobyl Forum:
Het dodental door blootstelling aan straling na het ongeval met de kern-
centrale in Tsjernobyl bijna twintig jaar geleden kan uiteindelijk oplopen tot 
4.000, zo luidt de conclusie van een internationaal team van meer dan 100 
wetenschappers.

Maar volgens de wetenschappers zijn de gevolgen voor de volksgezondheid 
lang niet zo groot als aanvankelijk werd beweerd.
Over het geheel genomen hebben ze geen ernstige negatieve gezondheids-
effecten bij de bevolking in de omliggende gebieden gevonden. Zij ontdek-
ten ook geen wijdverspreide besmetting die een grote bedreiging voor de 
menselijke gezondheid zou blijven vormen; behalve in enkele uitzonderlijke, 
verboden gebieden.

Tot medio 2005 zijn minder dan 50 sterfgevallen toegeschreven aan straling 
ten gevolge van het ongeval in 1986. Bijna alle slachtoffers waren hulpdienst-
medewerkers die bloot hadden gestaan aan een zeer hoge dosis straling, 
velen van wie binnen enkele maanden na het ongeval stierven, maar anderen 
pas in 2004 stierven.

De schatting van het uiteindelijke aantal sterfgevallen is veel lager dan eerdere 
speculatie dat blootstelling aan straling tienduizenden levens zou eisen.

Het rapport bevat vele belangrijke bevindingen, waaronder:

•	 Ongeveer 1.000 reactormedewerkers en hulpdienstmedewerkers op         
locatie werden blootgesteld aan veel straling op de eerste dag van het 
ongeval. Van de ruim 200.000 hulpverleners en herstelmedewerkers die 
tussen 1986 en 1987 blootgesteld zijn aan straling, worden naar schatting 
als gevolg van straling ongeveer 2.200 sterfgevallen verwacht.

•	 Naar schatting wonen ongeveer vijf miljoen mensen in gebieden in 
 Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne die door het ongeval zijn besmet met 

radionucliden.

•	 Ongeveer 4.000 gevallen van schildklierkanker, vooral bij mensen die ten 
tijde van het ongeval kinderen en adolescenten waren, zijn veroorzaakt 
door besmetting ten gevolge van het ongeval en minstens 9 kinderen zijn 
aan schildklierkanker overleden.

Er is echter bewijs dat aangeeft dat het overlevingspercentage onder deze 
kankerslachtoffers bijna 99% is.



Een aanzienlijk aan-
tal dodelijke geval-
len zou het gevolg 
kunnen zijn van het 
drinken van vervuil-
de melk.

De eerste maanden 
na het ongeval
stieven 28 medewer-
kers van de centrale 
en hulpdienst aan 
het acute stralings-
syndroom.
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•	 De meeste overlevenden van acute stralingsziekte leden aan huid-
 verwondingen en stralingsgerelateerde staar.

Enkele honderdduizenden mensen, waaronder hulpdienstmedewerkers, 
waren betrokken bij reddingsoperaties. Volgens het rapport is er geen 
‘consistent bewijs’ van gezondheidseffecten die toegeschreven kunnen 
worden blootstelling tot straling, behalve de gevallen van verhoogde inciden-
tie van leukemie en staar onder personen die hogere doses binnenkregen.

Alle overlevenden van het acute stralingsyndroom staan onder klinische be-
geleiding in ziekenhuizen in Moskou of Kiev. “Tot 1996 leden de meeste van 
deze personen aan functionele seksuele aandoeningen; desondanks werden 
er binnen de eerste vijf jaar na het ongeval 14 normale kinderen geboren in 
families die het ongeval hebben overleefd”, aldus het rapport.
Met betrekking tot de algemene bevolking in de drie meest zwaar getroffen 
landen, is het enige bewijs van de gezondheidseffecten van straling te merken 
in een toename van schildklierkanker onder mensen die in 1986 blootgesteld 
zijn terwijl ze op dat moment nog kinderen of adolescenten waren. Tussen 
1991 en 2005 zijn er meer dan 6.000 gevallen gerapporteerd in Wit-Rusland, 
Oekraïne en de vier zwaarst getroffen gebieden in de Russische Federatie. Tot 
2005, zijn er 15 dodelijke gevallen voorgekomen. Het rapport stelt dat ‘een 
aanzienlijke aantal’ gevallen toegeschreven zouden kunnen worden aan het 
drinken van melk dat vervuild was door jodium-131.

Op 3 maart 2011, onder de kop New UN Chernobyl Health Report ‘Reconfirms 
Earlier Findings’ rapporteerde NucNet het volgende:
Volgens de wetenschappelijke commissie van de Verenigde Naties over de 
effecten van atoomstraling (Unscear) zijn belangrijke conclusies betreffende 
de schaal en de soort gezondheidsgevolgen van het nucleair ongeval dat in 
1986 bij Tsjernobyl plaatsvond “consistent met voorgaande bepalingen”.

Het 173 pagina’s tellende rapport, ‘Gezondheidseffecten door straling van het 
ongeval bij Tsjernobyl,’ herbevestigt dat stralingsdoses waaraan de bevolking 
werd blootgesteld in de drie zwaarst getroffen landen relatief laag waren en 
de meeste inwoners “hoeven niet in angst te leven voor ernstige gevolgen 
voor de gezondheid”.
Het rapport stelt dat ondanks de beschikbaarheid van nieuwe gegevens die de 
laatste jaren beschikbaar zijn geworden de conclusies ongewijzigd blijven.

Het rapport bevat de volgende belangrijke bevindingen:
•	 134 medewerkers van de centrale en hulpdienstmedewerkers leden aan 

het acute stralingssyndroom (ARS) door hoge doses straling;
•	 In de eerste maanden na het ongeval stierven achtentwintig van deze 

mensen;
•	 Hoewel er in 2006 nog negentien andere overlevenden van het acute stra-
 lingssyndroom waren gestorven, hadden deze sterfgevallen vaak andere 

oorzaken die meestal geen verband hielden met blootstelling aan straling;



De kerncentrale van 
Tsjernobyl, nu open-
gesteld voor publiek, 
is een trekpleister 
geworden voor 
toeristen.
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De G7 landen en de EU namen de leiding om Oekraïne te helpen bij het vinden van 
een oplossing voor de risico’s van de verwoeste reactor nummer vier.

In 1996 werd in Slavutich het Chernobyl Centre for Nuclear Safety, Radioactive Waste 
and Radioecology opgezet. Het centrum levert bouwkundige, wetenschappelijke en 
technische ondersteuning op het gebied nucleaire veiligheid en stralingsbescher-
ming, ontmanteling, calamiteiten en radio-ecologie. Het International Radioecology 
Laboratory (IRL) van het centrum doet onderzoek binnen de verboden zone van 30 
kilometer rondom Tsjernobyl. Dit onderzoek omvat onder meer het bestuderen van 
de gevolgen van radioactiviteit op dierlijke cellen en weefsel.

Diverse stappen zijn ondernomen om de onstabiele constructie, die in 1986 in over-
haast rondom de verwoeste reactor nummer vier is gebouwd, te verbeteren. 
Deze constructie, genaamd de sarcofaag, bedekt de overblijfselen van de verwoeste 
reactor nummer vier en nieuwe constructies en systemen die na het ongeval zijn 
gebouwd. Door corrosie en andere factoren is er een verhoogd risico van instorting.

In juni 1997 gaven Oekraïne, de G7 en de EU hun goedkeuring aan het Shelter 
Implementation Plan (SIP), dat tegenwoordig zowel de stabilisering van de sarcofaag 
en de constructie van de NSC omvat. Dit is een veiliger en permanent bouwwerk dat 
rondom de sarcofaag zal worden gebouwd. In 2008 werd het stabiliseringsproject 
succesvol voltooid. 

De bouw van de NSC is een ongeëvenaard project in de geschiedenis van de bouw-
kunde. Met een hoogte van meer dan 100 meter zal het groot genoeg zijn om het 

Tsjernobyl vandaag

Tsjernobyl vandaag: de status in het kort
•	 Terwijl werk aan het detailontwerp voor de New Safe Confinement (NSC)

wordt afgerond, zijn werkzaamheden aan de funderingen reeds begonnen.
•	 De werkzaamheden aan de constructie zelf zullen aanvangen zodra het 

ontwerp wordt goedgekeurd door de betreffende Oekraïense autoriteiten. 
Naar verwachting zal dit eind 2011 gebeuren.  

•	 De totale kosten van het Shelter Implementation Plan (SIP) bedragen bijna 
1,6 miljard euro.

Zorgen over de veiligheid en bedieningsproblemen waren aanleiding voor de inter-
nationale gemeenschap om op te roepen tot de volledige en permanente sluiting 
van de Tsjernobyl centrale. Op 15 december 2000 werd de laatste reactor bij 
Tsjernobyl permanent stilgelegd.

In december 1995 tekende Oekraïne een memorandum van overeenstemming met 
de landen van de G7 (nu de G8) en de Europese Unie betreffende de sluiting van de 
toen nog werkende units van Tsjernobyl. Dit volgde op een versnelling van de inter-
nationale samenwerking na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. De belangrijkste 
taak betrof het beoordelen van de risico’s van de verwoeste reactor en het bedenken 
van een strategie voor een duurzame oplossing voor de sanering van het terrein.    

Het amusements-
park van Pripyat is 
overgeleverd aan de 
natuur.



De sarcofaag bevat 
nog steeds radio-
actief materiaal.
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Vrijheidsbeeld erin te plaatsen. Het nieuwe bouwwerk zal ter plekke geassembleerd 
worden, maar uit de buurt van de zwaar radioactieve reactor nummer 4. Vervolgens 
zal het op de juiste plek gezet worden, waarbij het de overblijfselen van het reactor-
gebouw en het oude bouwwerk zal bedekken. Het heeft een ontwerplevensduur van 
100 jaar.

De G8 landen beloofden een bijdrage van 300 miljoen dollar te leveren aan het 
Chernobyl Shelter Fund (CSF). Dit fonds is in 1997 opgezet om het beheer te voeren 
over de bijdragen aan de kosten van het stabiliseringswerk aan de sarcofaag en de 
bouw van de NSC. Het fonds wordt beheed door de Europese Bank voor 
Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD). 

Oekraïne werkt samen met de landen van de economische groep van de G8, Rusland, 
en de Europese Commissie aan activiteiten die gericht zijn op stabilisering en onder-
houd aan de sarcofaag, om de NSC te bouwen, en delen van de huidige constructie 
te verwijderen ten behoeve van stabiliteit op de lange termijn.

De sarcofaag bevat nog steeds radioactief materiaal. Het inventaris bevat meer dan 
tweehonderdduizend ton uranium en ongeveer één ton radionucliden, waarvan 80% 
uit plutonium bestaat.

De kosten

Volgens de EBRD, bedragen de totale kosten van het Shelter Implementation Plan 
waaronder ondersteuning aan regelgevende autoriteiten en project- en fonds-
management rond de 1,6 miljard euro. Er is nog steeds een extra 600 miljoen euro 
benodigd. De totale kosten van de constructie van de tijdelijke opslagfaciliteit voor 
gebruikte splijtstof bedragen tegen de 300 miljoen euro, waarvan er nog steeds 140 
miljoen euro benodigd is.

Er zijn aanzienlijke bijdragen aan beide fondsen geleverd. Na een eerste toezegging 
van 300 miljoen dollar bij de G7 top in 1997 in Denver voor het Chernobyl Shelter 
Fund, hebben meerdere conferenties plaatsgevonden: één in november 1997 in New 
York, één in mei 2000 in Berlijn, gevolgd door nog een conferentie in 2005 in Londen.

In 2008 zijn extra fondsen vrijgemaakt voor het Nuclear Safety Account (NSA). 
De landen die bijgedragen hebben aan het NSA dat door de EBRD beheerd wordt, 
hebben toegezegd de bouw van twee installaties te financieren. Deze installaties 
dienen gebouwd te worden ter voorbereiding van de ontmantelingswerkzaamheden 
aan de eigenlijke installatie, één voor het veilig opslaan van gebruikte splijtstof van 
de Tsjernobyl kerncentrale en één voor het verwerken van vloeibaar radioactief afval.

Voorbereidingen worden getroffen voor een evenement om fondsen te werven in 
Kiev in april 2011. Dit moet samenvallen met de vijfentwintigste gedenkdag van het 
ongeval.

Volgende stappen

De constructie
•	 Het bouwen van de New Safe Confinement;
•	 Nadat werkzaamheden aan de New Safe Confinement afgerond zijn, 
 dienen onstabiele delen van de sarcofaag verwijderd te worden.

Ontmanteling
•	 Verwijderen van splijtstof uit reactors 1-3 en het opleveren van radio-

actief afvalinstallaties.
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Nuclear Safety Account contributies
 

Schenker  Contributie Schenker  Contributie
 (€ miljoen)  (€ miljoen)

Frankrijk  63,3 Zweden  9,0 

Verenigd Koninkrijk  40,4 Rusland  7,6 

Duitsland  37,5 Finland  6,0 

Europese Gemeenschap  36,2  Oekraïne  5,8 

Japan  27,0 Nederland  4,2 

VS  26,3 Denemarken  4,0 

Italië  21,2 Noorwegen  4,0 

Canada  15,3 België  1,9 

Zwitserland  10,9 

 

 

 

Chernobyl Shelter Fund Contributies
 

Schenker  Contributie Schenker  Contributie
 (€ miljoen)  (€ miljoen)

Europese Gemeenschap  250,0 Oostenrijk 7,5 

VS  182,8 Zweden  7,2 

Duitsland  60,5 Noorwegen  7,0 

Verenigd koninkrijk  53,1 Nederland  5,7 

Frankrijk  52,5  Koeweit  5,4

Japan  45,7 Spanje  5,1 

Oekraïne  45,0 *  Denemarken  5,0

Italië  41,5 Griekenland  5,0 

Canada  34,9  Finland  4,9

Rusland  15,3 België  4,3 

Zwitserland  9,3 Polen  2,5 

Ierland  8,0  Luxemburg  2,5

* Oekraïne heeft toegezegd dat het een SIP taak zal overnemen, de kosten zijn geschat op  
 22 miljoen dollar.



Om de toekomst 
veilig te stellen 
staan er nog diverse 
projecten op de 
agenda.
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De toekomst
Vijfentwintig jaar na het ongeval bij Tsjernobyl staan 2 cruciale projecten op het punt 
om afgerond te worden. Namelijk, de bouw van de NSC ten behoeve van de ver-
woeste reactor 4 staat op het punt uitgevoerd te worden, en bouwwerkzaamheden 
aan een opslagfaciliteit voor gebruikte splijtstof uit reactors 1-3 kunnen eindelijk 
afgerond worden nu dat de Oekraïense regelgevende instantie het projectontwerp 
goedgekeurd heeft.

Echter, in dit stadium, is de financiering van deze 2 projecten nog niet volledig gerea-
liseerd. Volgens de EBRD, is er nog 740 miljoen euro aan extra financiering benodigd.

De eerste saneringsoperatie bij Tsjernobyl was indrukwekkend. De sarcofaag werd in 
maar 7 maanden tijd gebouwd, en de gemeten stralingsniveaus op het terrein zijn 
tegenwoordig relatief laag.

Echter, voordat de ontmanteling van de 3 overgebleven reactors kan plaatsvinden, 
dient onder meer de volgende infrastructuur te zijn aangelegd:

•	 Een nieuw energie centrale, opgeleverd in 2001. Dit omvat 3 warmwaterboilers
 van elk 50 MWt en 3 stoomboilers van elk 40 MWt. De installatie heeft voldoende 

capaciteit om een stad van stroom te voorzien en in de toekomst ook de beno-
digde stroom te leveren voor de ontmantelingsinfrastructuur .

•	 Een nieuwe tijdelijke opslag voor de gebruikte splijtstof (ISF-2) omdat de 
bestaande opslagfaciliteit onvoldoende is.

•	 Een nieuwe vloeibaar radioactief afval opslagfaciliteit, waarvan de werkzaam-
heden grotendeels afgerond zijn, ter verwerking van laag- en middel-actief 
vloeibaar radioactief afval dat zich tijdens de operationele levensduur van de 
reactors heeft opgehoopt. Ongeveer 25.000 kubieke meter afval wordt momen-
teel in tanks op het terrein opgeslagen. De nieuwe faciliteit zal afval innemen, 
verwerken, inkapselen en het afval afvoeren naar een opslagplaats.

•	 Een verwerkingsinstallatie voor vast radioactief afval, die in aanbouw is.

De nieuwe tijdelijke opslag voor gebruikte splijtstof is benodigd om splijtstof uit de 
reactors te kunnen verwijderen. De huidige capaciteit bleek onvoldoende te zijn.
 Door ontwerpproblemen werd in 2003 de bouw stilgelegd terwijl er naar oplossingen
werd gezocht. In de tussentijd is in december 2005 begonnen met de werkzaam-
heden ten behoeve van het verwijderen van splijtstof uit reactors 1-3 naar de huidige 
opslagfaciliteit.

Een conceptontwerp en een veiligheidsdocument voor de NSC zijn al goedgekeurd. 
Het concept toont een boogvormig bouwwerk met een hoogte van meer dan 100 
meter en een binnenspanwijdte van 245 meter. Het bouwwerk zal 150 meter lang 
zijn en de muren zullen rondom de bestaande sarcofaag gebouwd worden.



Tegenwoordig woont 
het personeel van 
Tsjernobyl en hun 
familie in de stad 
Slavutich.
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In september 2007 werd het contract voor het ontwerp en de constructie van de NSC 
getekend met het Novarka consortium. Dit consortium wordt gevormd door de 
bouwbedrijven Bouygues en Vinci.

Het werk aan het detailontwerp van het bouwwerk en de diverse systemen, waar-
onder hijskranen, brandveiligheid, en ventilatie is afgerond en de officiële goed-
keuring wordt eind 2011 verwacht. Het assemblageterrein is vrijgemaakt en uit-
gravingswerkzaamheden voor de funderingen zijn afgerond. Het heiwerk voor de 
funderingen en de kranen is in september 2010 gestart.

Slavutich

Op 27 april, 36 uur na het ongeval, werden de 45.000 inwoners van Pripyat, dat op 
4 kilometer van de installatie lag, met bussen geëvacueerd. Tot op de dag van 
vandaag is de stad niet meer bewoond.

In de periode tot 5 mei, moesten alle mensen die binnen een straal van 30 kilometer 
rond de reactor woonden hun huizen verlaten. Binnen 10 dagen werden er 130.000 
mensen uit 76 nederzettingen in de omgeving geëvacueerd.

Voor het ongeval, woonden het personeel van Tsjernobyl en hun families in de stad 
Pripyat, nabij de centrale. Binnen 48 uur werden ze geëvacueerd uit hun huizen. 
Tegenwoordig wonen ze in een nieuw stad, genaamd Slavutich (ook wel Slavutych), 
50 kilometer ten oosten van de centrale.

Tegenwoordig wonen er ongeveer 25.000 mensen in Slavutich. Een derde van de 
bevolking is onder de 16. Ongeveer drieduizend inwoners werken op het Tsjernobyl 
terrein. Zij voeren voornamelijk controle- en onderhoudswerkzaamheden uit. In 
2011, waren er tussen de 500 en 700 werknemers bezig met bouwwerkzaamheden 
aan de verschillende afvalopslaginstallaties en met voorbereidingswerk aan de grond 
van de New Safe Confinement (NSC).

De stad heeft de jongste bevolkingsgroep van de Oekraïne, het hoogste geboorte-
cijfer en laagste sterftecijfer. De families van Slavutich hebben een relatief hoog 
levensniveau en hebben toegang tot een aantal van de bestbevoorrade winkels in 
Oekraïne. Er bevinden zich ook scholen, sportfaciliteiten, en één van de beste zieken-
huizen van het land.

Door de sluiting van de Tsjernobyl kerncentrale in 2000 werd de stad gedwongen 
om de sociaal-economische problemen onder ogen te zien en om zich aan te passen 
om minder afhankelijk van de centrale te zijn. Met ondersteuning van internationale 
organisaties heeft het stadsbestuur veel vooruitgang geboekt bij het opzetten van 
een bedrijfsontwikkelinginstantie, een starterscentrum, een centrum voor gemeen-
schapsontwikkeling, kredietcoöperaties en faciliteiten om ondernemingsinitiatieven 
te stimuleren om nieuwe bedrijven aan te trekken.
De International Labour Organisation heeft een opleidingscentrum in Slavutich 
opgezet waar voormalige medewerkers van de Tsjernobyl centrale worden her-
schoold zodat ze meer kans hebben op het vinden van een nieuwe baan. In 2002 
reserveerde het United Nations Development Programme 597.000 dollar voor soort-
gelijke opleidingsprogramma’s.

Slavutich is gebouwd door 8 voormalige Sovjet republieken: 
Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Azerbeidjaan, Armenië, 
Rusland en Oekraïne. Elke republiek heeft zijn eigen mankracht 
en materialen ingezet. De huizen en appartementen in de ver-
schillende delen van de stad hebben allemaal een eigen stijl. 

De stad bestaat feitelijk uit 8 verschillende sectoren, elk met een 
eigen architectonische stijl en sfeer.



Via gras en hooi dat 
door melkvee wordt 
gegeten komt cesium 
in de voedselketen 
terecht.
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Het milieu

De pluim van radioactieve splijtingsproducten uit de verwoeste reactor resulteerde 
in een radioactieve neerslag die zich in mei 1986 volgens complexe patronen over 
grote delen van Europa neerstreek.

Het ongeval resulteerde in de radioactieve besmetting van 18.000 km2 agrarische 
grond, waarvan 2.640 km2 niet meer bebouwd kon worden. Veel bosgebied in de 
Oekraïne heeft ernstig geleden onder de gevolgen van straling: 35.000 km2 aan 
bebost gebied, oftewel 40% van het totaal was besmet. In de bossen absorbeerden 
de coniferen en loofbomen als een filter de straling en de radioactieve neerslag con-
centreerde zich aanvankelijk hier. Via dode bladeren en naalden is de vervuiling ver-
volgens in de grond terechtgekomen. Over de komende decennia zal de besmetting 
zich verder in het hout ophopen.

De radio-isotoop cesium-137 vormde een groot probleem. Door zijn halveringstijd 
van 30 jaar zal de helft van zijn activiteit in 2016 nog in het milieu aanwezig zijn, en 
een kwart in 2046. Cesium is in chemisch opzicht vergelijkbaar met de voedingsstof 
kalium. Het wordt makkelijk door planten en dieren opgenomen en komt zo in de 
voedselketen terecht. Terwijl het in de voedselketen stijgt, kunnen de concentraties 
in specifieke voeding toenemen.

De voornaamste manieren waarop het in de voedselketen terechtkomt is door de 
consumptie van besmette bessen, champignons, wild en vis en via gras en hooi dat 
door melkvee wordt gegeten. Naar schatting zullen de concentraties in vis in het  

Russische Kozhanovskoemeer over de komende 30 jaar boven de aanbevolen grens 
voor de consumptie blijven.

Er wordt algemeen aangenomen dat in de weken na het ongeval in de Sovjet 
gebieden (het huidige: Wit-Rusland, westelijke en zuidelijke provincies van Rusland, 
en Oekraïne) melk dat besmet was met het radioactieve isotoop jodium (I-131, 
8 dagen halveringstijd) verantwoordelijk is geweest voor gevallen van schildklier-
kanker. Verschillende hoeveelheden melk die mogelijkerwijs besmet zijn geraakt in 
Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zweden zijn vernietigd.

Veel landen door heel Europa hebben besmette vegetatie verbrand en een verbod 
op veel landbouwgoederen werd in heel Oost Europa ingesteld. Er werd tevens een 
volledig verbod op de consumptie van rendieren en schapen uit Zweden en Finland 
ingevoerd.

In 1986 en 1987 werd de verkoop van melk, vlees, fruit en groenten in de markten 
van Kiev, Chernigov, Minsk en andere kleine steden en dorpen verboden. In het 
Verenigd Koninkrijk waren de restricties, opgelegd door het Ministerie van Land-
bouw, op de verkoop en het slachten van schapen slechts tot enkele maanden na 
het ongeval in stand gehouden.
De mate van besmetting van de grond in Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne werd 
door diverse factoren beïnvloed: het natuurlijke vervalproces van de radioactieve 
isotopen, hun mobiliteit in de aarde en het type aarde. Bijvoorbeeld in Wit-Rusland, 
dat ongeveer 70% van de radioactieve neerslag kreeg, was ongeveer 22% van het 
land besmet met meer dan 1 curie cesium-137 per km2 (of 37 kBq/m2). 



Er zijn diverse 
hulpprogramma’s 
opgezet om kleine 
boeren beter te 
informeren.

Er zijn veilige grens-
waarden vastgesteld 
voor de verkoop van 
groenten en fruit af-
komstig van staats-
boerderijen.
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Volgens schattingen van het Chernobyl Committee van de regering in Wit-Rusland 
zal 16% van het gebied in 2016 nog steeds besmet zijn.

Volgens het OESO-orgaan, Nuclear Energy Agency, is sinds het ongeval, de dosis 
aan externe straling met een factor 40 afgenomen in sommige gebieden. Op andere 
plekken is het minder dan 1% van de oorspronkelijke gemeten waarden. De niveaus 
van het cesium-137 activiteit in de landbouwgrond daalt langzaam maar constant. 

Bosbranden in besmette delen van West-Rusland en Oekraïne in juli en augustus 
2010 resulteerde in een stijging van de besmetting in de lucht. De stralingsniveaus 
(in het bijzonder van cesium-137) waren echter vele malen lager dan de gemeten 
waarden in 1986, en waren er daarom geen verdere beschermende maatregelen 
noodzakelijk. 

Naar verwachting zal de situatie met betrekking tot de besmetting van voedsel nog 
enige tijd duren. In zoverre dat dit de landbouwproductie betreft, wordt het grootste 
probleem gevormd door kleine boeren die van hun eigen producten leven. Zowel 
het officiële Chernobyl Committee van Wit-Rusland en de Oekraïense overheids-
instantie Chernobyl Interinform hebben hulpprogramma’s opgezet om deze boeren 
te adviseren met betrekking tot deze problematiek.
Alle drie de landen hebben veilige grenswaarden voorgeschreven voor voedsel van 
staatsboerderijen en goederen die op markten verkocht worden. In Wit-Rusland, 
bijvoorbeeld, zijn deze waarden drie maal zo streng als in Duitsland.

Een goed voorbeeld van wat er nodig is om hier toezicht op te houden is Oekraïne. 
Alleen al in het jaar 2000 werden landelijk ruim één miljoen voedselmonsters geana-
lyseerd. Vijfentwintig jaar na het ongeval worden dit soort maatregelen nog steeds 
uitgevoerd.

Uit de cijfers van Chernobyl Interinform voor Oekraïne blijkt dat sinds 1993 de na-
leving van de officiële grenswaarden is gewaarborgd voor producten uit staats-
boerderijen en goederen die in winkels verkocht worden.

Eén van de belangrijkste problemen die zich direct na het ongeval voordeed betrof 
het water van de rivier de Dnieper en zijn zijrivier, de Pripyat. Hoewel de rivier inder-
daad vervuild water door Oekraïne verspreidde, slaagde men erin dit te beperken 
en bleef het drinkwater grotendeels schoon. Toch heeft de vervuiling zich in andere 
waterbekkens opgehoopt en bestaat er op de lange termijn een risico van grond-
watervervuiling door strontium en americium.

Behalve in de gebieden in de afgesloten zone, is de lucht in de besmette gebieden 
niet meer van slechte kwaliteit.



De wildstand is na 
de kernramp enorm 
toegenomen.
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Straling en dieren
Sinds 1994 hebben dr. Robert J. Baker en professor Ronald  K. Chesser 
tezamen met collega’s in Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk samengewerkt 
om uitgebreid de gevolgen van straling op dieren in de omgeving van 
Tsjernobyl te bestuderen. Dr. Baker en professor Chesser werken beiden bij de 
Texas Tech Universiteit in de VS. 

Zij concludeerden dat de stopzetting van menselijke activiteiten zoals land-
bouw, fokken, jagen en houthakken een positieve invloed op de natuur 
hebben gehad. “Er kan worden gemeld dat de grootste kernramp ter wereld 
minder verwoestend is voor de wildstand dan normale menselijke activiteiten,” 
aldus dr. Baker.

Naar aanleiding van onderzoeksexpedities naar de regio in Tsjernobyl, werd 
dr. Baker door het Amerikaanse Department of Energy gevraagd om de ecolo-
gische gevolgen van de ramp op de wildstand te bestuderen.

Alhoewel het moeilijk was om een kwantitatieve inschatting te maken, was het 
netto ecologische resultaat positief. Dr. Baker zei echter wel dat er uitgebreid 
onderzoek op de lange termijn nodig is om te begrijpen hoe dierenpopulaties 
die aan chronische straling zijn blootgesteld verschillen van niet-blootgestelde 
populaties. Problemen met betrekking tot de latente en langdurige effecten 
van blootstelling moeten worden opgelost voordat de volledige effecten van 
het ongeval op de dieren en mensen kan worden begrepen.



Het IAEA speelt 
wereldwijd een 
belangrijke rol in de 
controle van de 
nucleaire industrie.
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Nucleaire veiligheid
Het IAEA is in 1957 opgezet door de Verenigde Naties. Eén van haar taken is het 
toezicht op de wereldwijde nucleaire veiligheid. Het IAEA schrijft veiligheids-
procedures voor en stelt de melding van zelfs kleinschalige incidenten verplicht.

In het afgelopen decennium is het IAEA een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Elk 
land dat kerncentrales in gebruik heeft, heeft een onafhankelijke inspectoraat voor 
nucleaire veiligheid en al deze inspectoraten werken nauw samen met het IAEA.

Voor mensen die in kerncentrales werken heeft persoonlijke veiligheid de top-
prioriteit. Stralingsdoses worden op diverse manieren beperkt, waaronder door 
fysieke afscherming, beschermende kleding en apparatuur, het beperken van de 
tijd dat medewerkers op plekken met hoge stralingsniveaus mogen verblijven, en 
technieken voor besturing op afstand.

Dit wordt ondersteund door constant toezicht op de individuele doses en de 
werkomgeving om ervoor te zorgen dat blootstelling aan straling erg laag is en 
vergelijkbaar is met andere industrieën.

Een verplichte veiligheidsindicator voor beperking van het risico op reactor-
ongevallen is de berekende kernsmeltfrequentie. De Amerikaanse Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) schrijft voor dat reactorontwerpen moeten voldoen 
aan het criterium van één kernsmeltfrequentie in 10.000 jaar. Moderne ontwerpen 

zijn nog veiliger. In de beste operationele centrales geldt 1 op 1 miljoen jaar, en in de 
centrales die over de komende decennia zullen worden gebouwd, de zogenaamde 
‘Generation III’ reactortypes geldt een criterium van bijna 1 in de 10 miljoen. 

Volgens de huidige regelgevende eisen moeten de gevolgen van een kernsmelting 
beperkt worden tot de centrale zelf, zonder dat plaatselijke inwoners geëvacueerd 
dienen te worden.
Het grootste veiligheidsprobleem is van oudsher het risico op het ongecontroleerd 
vrijkomen van radioactief materiaal dat leidt tot besmetting en stralingsblootstelling 
buiten de centrale. Bij Tsjernobyl was dit het geval en had dit enorme gevolgen. 
Dit rechtvaardigde voor eens en altijd de extra kosten die gepaard gaan met het 
ontwerpen van hoge veiligheidsnormen.

Om optimale veiligheid te waarborgen wordt in kerncentrales tegenwoordig 
‘gelaagde verdediging’ met meerdere veiligheidssystemen gebruikt. 
De belangrijkste aspecten van deze benadering zijn:

•	 Hoogwaardig ontwerp en constructie;
•	 Apparatuur ter voorkoming van operationele storingen die tot problemen zullen 

leiden;
•	 Redundante en diverse systemen om problemen te detecteren, schade aan de 

splijtstof onder controle te houden en de uitstoot van radioactieve straling te 
voorkomen;

•	 Maatregelen voor insluiting van de effecten van ernstige kernschade in de 
 centrale zelf.
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De veiligheidssystemen omvatten een reeks fysieke barrières tussen de radioactieve 
reactorkern en het milieu en meerdere veiligheidssystemen, elk met een back-up; 
deze zijn ontwerpen om menselijk falen op te vangen. 
Veiligheidssystemen vertegenwoordigen ongeveer een kwart van de kapitaalkosten 
van dit soort centrales. Veiligheidssystemen bestaan onder meer uit regelstaven 
waarmee neutronen worden geabsorbeerd, en secondaire sluitingsinrichtingen die 
neutronen absor-berend materiaal in de reactor inbrengen. Back-up koelsystemen 
worden gebruikt om overtollige warmte te verwijderen.

Daarnaast hebben de meeste operationele centrales, met uitzondering van 
Tsjernobyl, een negatieve dampbelcoëfficiënt. Dit betekent dat het circulerende 
water zowel als moderator en als koelmiddel wordt gebruikt. Beide functies zijn 
nodig om een splitsingsreactor te bedienen: moderatie zorgt voor een vertraging 
van de neutronen die nodig zijn om een nucleaire kettingreactie in stand te houden. 
Door koeling wordt warmte-energie die vrijkomt bij de kettingreactie afgevoerd. 
Wanneer de koelvloeistof gaat koken ontstaan stoombellen. Ook wanneer door een 
technisch probleem een lekkage ontstaat, vormen zich bellen in de koelvloeistof. 
Dit leidt tot een stroomafname. Maar niet zoals bij Tsjernobyl, waar de reactors een 
aparte grafiet moderator hadden. Door de bellen die zich in de koelwaterkanalen van 
de reactor vormen, zou grafiet moderatie doorgaan en de kettingreactie verhoogd 
worden, in plaats van te stoppen. Met andere woorden, de bellen hebben een 
positieve impact op de kettingreactie. Dit resulteert in een vermogenpiek. 

Er zijn nog meer aspecten die de veiligheid verhogen. In gewone reactors, heeft de 
brandstof de vorm van vaste keramische pellets, en blijven radioactieve splijtings-

producten tijdens de verbranding van de brandstof in deze pellets opgesloten. De 
pellets zijn verpakt in buizen van een zirkoniumlegering en vormen zo brandstof-
staven. Deze zijn ingesloten in een grote stalen drukvat met wanden van rond de 
20 cm dikte. Dit drukvat is ingesloten in een solide betonnen insluitkoepel met 
wanden van minstens één meter dik, deze beschermen de installatie tegen externe 
aanvallen zoals bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk.
Moderne kerncentrales zijn ook ontworpen om een hoge mate van seismische 
activiteit te kunnen doorstaan, en kunnen snel stilgelegd worden in het geval van 
een aardbeving. 

Direct na het ongeval bij Tsjernobyl, gaf de IAEA hoge prioriteit aan het aanpakken 
van de veiligheid van kerncentrales, met name in sommige gebieden in Oost-Europa, 
die gebreken bleven tonen.

Internationale hulpprogramma’s zijn uitgevoerd door organisaties zoals het OESO 
Nuclear Energy Agency, IAEA, de Commissie van de Europese Unie en het door EBRD 
beheerde Nuclear Safety Account om de veiligheid van de eerste generatie Russisch 
ontworpen reactors veiliger te maken door toepassing van westerse veiligheids-
normen, of door verbeteringen in de centrales en de besturing ervan door te voeren.

Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om tekortkomingen aan de RBMK-reactors 
die nog steeds in Rusland in bedrijf zijn op te lossen. Dit heeft onder meer geleid tot 
een lager risico op een positieve reactiviteitscoëfficiënt.

Veiligheids-
systemen moeten 
voorkomen dat er 
uitstoot van radio-
actieve straling 
plaatsvindt.
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Na het ongeval bij 
Tsjernobyl, gaf de 
IAEA hoge prioriteit 
aan de veiligheid 
van kerncentrales.

Sinds de aanslag in 2001 op de World Trade Centre in New York heerst er bezorgd-
heid over de gevolgen van het neerstorten van grote vliegtuigen op een kern-
centrale met als doel om radioactief materiaal te laten ontsnappen. Diverse studies 
zijn uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden om zo’n aanval uit te voeren.
Deze studies tonen aan dat kernreactors beter bestand tegen zulke aanslagen zouden
zijn dan vrijwel elke andere bestaande civiele installatie. Eén zo’n onderzoek is uitge-
voerd door de Amerikaanse Electric Power Research Institute waarbij gebruik is ge-
maakt van specialistische consultants en betaald door het Amerikaanse Department 
of Energy. Het onderzoek concludeerde dat Amerikaanse reactors ‘solide zijn en de 
reactorkern tegen een inslag van een groot commercieel vliegtuig zou beschermen’.

Door het feit dat dit immense bouwwerken betreft, betekent dit dat zelfs een ter-
roristische aanval binnen een centrale (die overigens zwaar beveiligd worden) niet 
zouden resulteren in een significante hoeveelheid vrijgekomen straling.

Internationale schaal van nucleaire en radiologische gebeurtenissen 
In 1990 hebben het IAEA en de OESO het International Nuclear and Radio-
logical Event Scale (INES) ontwikkeld. Dit is bedoeld om de communicatie te 
verbeteren en voor het standaardiseren van het rapporteren van nucleaire 
incidenten of ongevallen aan de bevolking. 
De INES schaal verklaart de significantie van ongevallen van diverse activiteiten,
waaronder het industrieel en medisch gebruik van stralingsbronnen, werkzaam-
heden bij nucleaire installaties en het transport van radioactief materiaal.

De verdeling loopt van 0 tot 7: Niveaus 1–3 worden ‘incidenten’ genoemd en 
niveaus 4–7 ‘ongevallen’. Deze verdeling is zo ontworpen dat de ernst van een 
situatie ongeveer 10 keer groter wordt bij elke stijging op deze schaal. 
Gebeurtenissen die geen significant belang hebben voor de veiligheid worden 
aangeduid met ‘afwijkingen’ en geclassificeerd onder Schaal / Niveau 0.

Tsjernobyl kreeg een 7 (grootschalig ongeval) op deze schaal. 
Three Mile Island scoorde een 5 (ongeval met extern risico). 
In 1980 vond in Frankrijk een niveau-4 plaats (ongeval zonder extern risico). 
Een ander niveau-4 ongeval gebeurde in september 1999 in een brandstof-
verwerkingsbedrijf in Japan.

INES schaalverdeling
7 Grootschalig ongeval (Tsjernobyl)
6  Ernstig ongeval
5  Ongeval met extern risico
4  Ongeval zonder extern risico
3  Ernstig Incident
2  Incident
1  Onregelmatigheid
0  Onder de schaal /Geen betekenis voor de veiligheid
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De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Vlissingen neemt de eindverantwoor-
ding op zich van het Nederlandse radioactieve afval. Het afval wordt door COVRA opgehaald 
en verwerkt tot een stabiel product en opgeslagen in speciaal ontworpen gebouwen. COVRA 
administreert, bewaakt en controleert al het opgeslagen afval. COVRA zorgt ervoor dat de 
stralingsbelasting van de afvalverwerking en opslag binnen de vastgestelde wettelijke normen 
blijft. 

COVRA, Postbus 202, 4380 AE Vlissingen, T  0113 - 61 66 66
www.covra.nl 

EPZ is de exploitant van de kerncentrale ‘Borssele’. Bij EPZ staat veiligheid altijd voorop. 
EPZ maakt stroom tegen lage kosten met maximalisatie van de economische waarde van het 
bedrijf. EPZ streeft daarbij naar goed werkgeverschap en kiest voor een maatschappelijk bewuste 
opstelling. EPZ is open en betrouwbaar en heeft bijzondere aandacht voor het milieu.

EPZ, Postbus 130, 4380 AC Vlissingen, T  0113 - 35 60 00
www.epz.nl

De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) richt zich op nucleair onderzoek en advisering 
voor overheid en bedrijfsleven. NRG is voorts de belangrijkste producent van radio-isotopen in 
Europa. De nucleaire exper-tise vormt een uitstekende basis voor dienstverlening aan andere 
hoogwaardige bedrijfstakken, waaronder de chemie, olie- en gaswinning en de medische sector.

NRG, Postbus 25, 1755 ZG Petten, T  0224 - 56 49 67
www.nrg.eu

Het Reactor Instituut Delft (RID) is onderdeel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen 
van de Technische Universiteit Delft. Het beheert stralings-gerelateerde faciliteiten en biedt 
onderdak aan de afdeling Radiation, Radionuclides & Reactors (R3) van diezelfde faculteit. Het RID 
bedrijft de enige kernreactor in Nederland in een universitaire omgeving.

Reactor Instituut Delft, Postbus 5042, 2600 GA Delft , T  015 - 27 84820
www.rid.tudelft.nl

Urenco verrijkt uranium tot brandstof voor kerncentrales en is dus min of meer een uranium 
raffinaderij. De klanten van Urenco zijn elektriciteitsbedrijven in de gehele wereld die gebruik 
maken van kerncentrales. Om uranium te verrijken maakt Urenco gebruikt van geavanceerde 
ultracentrifuges die worden geleverd door het zusterbedrijf Enrichment Technology Nederland B.V.
(ET NL), net als Urenco Nederland B.V. gevestigd in Almelo. Urenco Nederland heeft ca. 230 
werknemers in dienst.

Urenco, Postbus 158, 7600 AD Almelo, T  0546 - 54 51 61
www.urenco.com

Contactgegevens



Het nucleair communicatienetwerk NucNet is opgericht in 1990 en heeft 
een aantal functies. Zo treedt NucNet op als alarmdienst voor de nucleaire 
industrie en is het een internationaal nieuws- en informatiekanaal. 
NucNet is daarmee een partner voor nieuwsorganisaties wereldwijd die 
vertrouwen op de snelheid, accuraatheid en onpartijdigheid van NucNet.

www.worldnuclear.org



Nucleair Nederland verenigt 
diverse bedrijven in Nederland 
die professioneel omgaan met de 
thema’s kernenergie en straling 
en de toepassingen daarvan. 
Wij hebben de krachten 
gebundeld om feitelijke 
informatie te leveren.

www.nucleairnederland.nl
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