
 
 
 
Persuitnodiging 
24 maart 16.00 – 21.00 uur 
Den Haag 

 
KIVI organiseert mini-sympsium over 
techniek achter nucleaire veiligheid  
 
Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) buigen regeringsleiders uit 53 landen zich over 
het voorkomen van nucleair terrorisme. Politiek  speelt tijdens de tw eedaagse top een 
belangrijke rol. Maar hoe zit het precies met de techniek achter nucleaire veiligheid? Over 
dat thema organiseert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs op 24 maart in Den Haag 
het mini-symposium ‘Engineers for nuclear security – verantwoord omgaan met 
hoogverrijk t materiaal’.  
 
Ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan het verantwoord beheren van nucleaire toepassingen. 
Tijdens ‘Engineers for nuclear security’ wordt duidelijk hoe de beveiliging van nucleair materiaal het 
beste te waarborgen is. Aan de orde komen onder meer detectie- en de verwerkingstechnieken die op 
dit moment al beschikbaar zijn om bestaande voorraden nucleair materiaal te verwerken en 
‘proliferatiebestendig’ te maken.  
 
Ook is er antwoord op de vraag of er kerncentrales zijn die minder hoogverrijkt materiaal 
voortbrengen en of die afvalstromen wellicht ook minder interessant maken voor kwaadwillenden. En 
hoe zijn in het licht van mogelijk terroristisch gebruik de maatschappelijke risico’s van nucleair 
materiaal te beoordelen, welk impact heeft dat op nucleaire activiteiten en wat kan techniek bijdragen 
aan het verminderen van die maatschappelijke risico’s?  
 
 
Sprekers (in alfabetische volgorde): 
dr.ir. Aliki van Heek Projectleider nucleaire onderzoeks- en adviesgroep NRG Petten 
dr. Frodo Klaasen Expert splijtstofcyclus onderzoeks- en adviesgroep NRG Petten 
ir. Klaas van der Meer Wetenschappelijk coördinator Belgisch nucleair onderzoekscentrum 

SCK.CEN en president van ESARDA, de Europese 
onderzoeksassociatie die zich richt op kerntechnisch materiaal en 
de controles daarop in het kader van het Verdrag tegen de 
Verspreiding van Kernwapens 

prof.dr. Martin 
Pettersson 

Hoogleraar ethiek en technologie, faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences, TU Eindhoven 

prof.dr.ir. Ibo van de 
Poel 

Hoogleraar ethiek en technologie, faculteit Techniek, Beleid en 
Maatschappij, TU Delft 

Benthe van der Pol Push! for disarmament, jongerenorganisatie ontwapenings- en 
veiligheidsvraagstukken 

dr.ir. Ronald Schram Businessunit-manager nucleaire onderzoeks- en adviesgroep NRG 
Petten 

Wilbert van der Senior onderzoeker en expert nucleaire ontwapening, IKV Pax 



Zeijden Christi 
 
 
Programma: 
16.00   ontvangst 
16.30 – 18.00  lezingen 
18.00 – 19.00  pauze (met broodjes) 
19.00 – 21.00  lezingen 
21.00   afsluiting en borrel  
 
 
Locatie: 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
Prinsessegracht 23 
2514 AP Den Haag  
 
 
Op 24 maart is KIVI in verband met NSS alléén per trein bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op 7 
minuten loopafstand van Den Haag Centraal Station. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ir. Marsha Reubsaet, telefoon 070-391 98 25, e-mail marshareubsaet@kivi.nl 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. 
Het geeft toegang tot een netwerk waarin  leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise 
verder kunnen ontwikkelen.  Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een 
van de speerpunten van KIVI. 


