
Klei~~ ~jzigingen ÎIL- ~-~ -~-=:JI 
beveihg.ng reacto~ ~F ··~u:!' "'° 

1
•
1 'aanval' door mar1n1ers==--::~;.~~-=--

Doo.r een onzer redacteuren 

PETTEN, 30 nov. - De bestorming door vijftien mari
niers van een onderzoeksreactor in Petten heeft "twee ge
ringe onvolkomenheden" in de beveiliging aan het licht 
gebracht. 

M. Rogers van het Gemeen
schappelijk Centrum voor Onder
zoek van de Europese Gemeen
schap zegt dat de beveiligingspro
cedure op zeer korte termijn 
wordt henien. 

Volgens een woordvoerster van 
Economische Zaken, dat verant
woordelijk is voor de be..,eiliging 
van kernreactoren, zijn enkele van 
de noodzakelijke maatregelen al 
getroffen. Op verzoek van het mi
nisterie heeft een eenheid van het 
korps mariniers vorige week don
derdag in Petten de actie uitge
voerd. De mariniers wisten enkele 
ongewapende beveiligingsbeamb
ten te overmeesteren en het reac
torgebouw binnen te dringen. 
Daar ligt hoog verrijkt uranium 
opgeslagen, de brandstof voor de 
hoge fl ux onderzoeksreactor. De· 
ze splijl~tof, die kan worden aan· 
gewend voor de produktie van 
kernwapens, dient streng te wor
den bewaakt. 

Economische Zaken volstaat 
met de . mededeling dat de mari
niers te snel zijn binnengedron
gen, waarbij overigens geen ge
wonden zijn gevallen. De beveili
gingsmensen, die in dienst zijn 
..,an een pqlrlîculiere firma, heb
ben zich volgens de woordvoerster 

uitstekend van hun taak ~<:kwe
len. Het gaat er bij de beveiliging 
om dat er voldoende tijd ver· 
strijkt lussen het alarmslaan en 
hel moment dat terroristen de• 
kern. van het bedrijf bereiken. Jn 
de tussenliggende periode. die nu' 
te kort bleek, moeten hulptroepen 
toesnclle n. 

Realiteitsgehalte 
Het is de ccn;te keer dat mari· 

nicrs werden ingezet voor het tes,: 
ten van de be.veiliging van de re· 
actor in Pellen. H. Rogers van 
het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek wil zich niet uit
hden over het realiteilSgehaJté 
van de actie. Economische Zaken 
spreekt van een gebruikelijke pro
cedure. "De oefeningen zijn tel
kens anders opdat de beveiliging..,,. 
mensen zich er niet op kunnen 
prepareren", aldus de woordvoer..i 
ster. Ook test Economische Za· 
ken de beveiligingsmaatr-cgelen 
op oen steeds andere manier om· 
dat de technieken van terroristen 
voortdurend worden gcwijz.igd: 
Behalve in Petten wordt ook bij 
de onderzoeksreactor in Delft cri 
de kerncentrales in Borsele en 
Dodewaard de beveiliging regel· 

•matig beproefd. 


