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bij uraniumkluis 

Beveiliging 
reactor Petten 
niet toereil~end 

(Van onze verslaggevers) 

~ PETTENfDE HAAG - De 
beveiliging van de nucleaire 
hoge fh.sx~reactor naast het 
ECN-terrein in Petten is vol
strekt onvoldoende. Dat zegt 
K. ZijJstra, Tweede-Kamerlid 
voor de P\1dA en nucleair des
kundige. Hij komt tot die con
clusie naar aanleiding van een 
'inval' afgelop.en donderdag, 
door leden van het Korps Ma
riniers in de reactor. Tijdens 
een debat over de beveiliging 
van kerncentrales aanstaande 
vrijdag, zal Zijlstra kamervra
gen steUen. 

De 'terreuractie' van het Korps 
Manniers, waarbij enkele tientallen 
mariniers betrokken waren, vond 
plaats op verzoek van Economische 
Zaken. Dit ministerie is verant
woordelîjk voor de beveiliging van 
de Nederlandse kem~ntrales. De 
reactor staat op het terrein van het 
GCO (Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek), geëxploiteerd 
door de Europese Gemeenschap. 
Het terrein ligt naast dat van het 
ECN (Energi~onderzoek Ccn lrum 
Nederland). 

Het betrof een routine-oelening. 
Eén van de doelen werd door de 
zwaar bewapende mariniers zeer 
snel bereikt: de gepantserde kluis 
waarin de staven boogverrijkt ura~ 
nium wo.rden bewaard. 

De 'overvallers' hadden voor hun 
snelle ache de hoofdingang van het 
GCO-terrein gekozen. Zij knipten 
een gat in de buitenst~ omheimng 
en schakelden de twee beveiligings
mensen ter plekke uit. Ook de 
waakhond werd onschadelijk ge
maakt. 

De tweede barricade, de zoge
noemde binnen loge waarin twee be
wakel_"s middels een gesloten tv-cir-

cult ae reactor en de omringende 
.ruimten in de gaten houden, werd 
eveneens zonder veel moeite geno
men. De mariniers dreigden dat z.ij 
met geweld de aangrenzende ruimte 
z.ouàen betreden als een draaihek 
niet zou worden geopend. Toen de 
bewakers dit weigerden, sloegen de 
't~oristen' met -bijlen twee grote 
ruit.en in. 

Doordat de deuren naar de kluis 
met uranium geen van aUe waren 
algesloten, stonden de commando's 
na ongeveer zeven minuten bij de 
kluis. Zij ondernamen geen poging 
de sale te openen. 

Mevrouw J. Zuidema, woordvoer
ster van het mmisterie van econo
mische zaken, wil niets kwijt over 
de oefening. Wel zegt zij dat het 
'niet waar' is dat de mariniers 
slechts zeven minuten nodig hadden 
om bij het hart van de hoge flux-re~ 
actor te komen. 

De hoge flux-reactor is in feite 
een neutronenbron, die onder meer 
wordt ingezet bij onderzoek naar 
z.eer geavanceerde materialen. 
Daarbij maakt men gebruik van 
hoogverrijkt uranium, dat bij een 
splijtstoHenfabriek in Amerika 
wordt gemaakt. De Verenigde Sta
ten wîllen graag af van de levering 
van hoogverrijkt uranium, omdat 
diefstal door terroristische groepe· 
ringen niet ken worden uil{_tesloten. 
Met hoogverrijkt uranium 1s het in 
principe mogelijk een atoombom te 
maken. Uit vrees voor zo'n catastro
fale diefstal, eist de leverancier ook 
dat de gebruikte staven weer terug
komen in Amerika. 

Zijlstra is zeer verontrust door de 
eenvoudige binncndringing door de 
mariniers. "We pleiten al lang voor 
gebruik van laagverrijkt uranium, 
dat veel tninde.r gevaarlijk is. Korl 
geleden heeft de minister echter la
ten weten dat de reactor in Pel ten 
met wordt omgebouw~·- Deze actie 
toont aan dat de alw13zmg van die 
ombouwing onterecht is." 


