
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMATIE OVER RONDLEIDINGEN 
BIJ URENCO NEDERLAND B.V. 

 
 

Urenco Nederland B.V. 
Drienemansweg 1 

Postbus 158 
7600 AD  ALMELO 
Tel: 0546-545454 

www.urenco.com  
 

 Coördinator rondleidingen:  Petra Engelbertink: bezoek@urenco.com 
 tel. 0546-545470 (dinsdag/donderdag) 
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U heeft interesse in een rondleiding bij URENCO Nederland. Wij verwelkomen u graag op 
ons terrein! Omdat wij een nucleair bedrijf zijn en werken met een staatsgeheim 
ontwerp, gelden er regels voor onze bezoekers. Wat moet u weten vóór uw bezoek aan 
Urenco? Lees onderstaande informatie s.v.p. goed door, dan verloopt uw bezoek gladjes 
en zonder verrassingen. 
 
ALGEMEEN 
x Urenco Nederland is vanuit de overheid gebonden aan strikte Securityregels voor bezoekers. 
x U stemt in overleg met de coördinator rondleidingen een bezoekdatum af. Hierna ontvangt u 

van ons een programma en een volledig in te vullen deelnemerslijst. Specifiek deze lijst dient u 
14 dagen voor het bezoek volledig ingevuld geretourneerd te worden aan 
jan.rijzer@urenco.com en bezoek@urenco.com.  Indien u daarmee te laat bent kan uw 
bezoek door ons geannuleerd worden. 

x U meldt minimaal 12 en maximaal 32 personen aan voor een bezoek. 
x U meldt zich 10 minuten (niet eerder/niet later) voor aanvang van uw afspraak in de 

bewakingsloge aan de Drienemansweg nummer 1. Hier vindt de legitimatiecheck plaats en 
wordt een toegangsbadge uitgereikt. 

x De gastvrouw/-heer verwelkomt u met koffie/thee en een versnapering in het 
bezoekerscentrum.  

x Het gehele bezoek duurt ongeveer 2 uur. 
x De rondleiding vindt plaats in aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker. 
x De rondleiding is kosteloos. Het is niet toegestaan om bij belangstellenden een vergoeding te 

vragen voor een bezoek aan ons bedrijf. 
x De rondleiding vindt te voet plaats. De bezoeker moet goed ter been zijn en de rondleiding 

zonder gebruik van fysieke hulpmiddelen kunnen volgen (zoals rolstoel, stok, rollator e.d.).  
x De bezoeker moet het gebouw in geval van een gebouwontruiming zelfstandig kunnen 

verlaten. 
x Roken is op onze site niet toegestaan. 
x Eten en drinken tijdens de rondleiding is niet toegestaan. 
x &DPHUD·V, mobiele telefoons met camera en overige dragers van digitale media en/of 

meetapparatuur mogen niet worden meegenomen op het Urenco terrein. U kunt deze 
apparatuur in een kluisje bij de bewakingsloge achterlaten.  

x Alle deelnemers moeten een geldig identiteitsbewijs mee te nemen anders kunnen we u geen 
toegang verlenen tot ons bedrijf. 
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VEILIGHEID 
In verband met uw veiligheid en die van anderen, gelden voor al onze bezoekers enkele regels: 
x Volg de aanwijzingen van de rondleiders altijd op. 
x Het is niet toegestaan om schakelaars, knoppen etc. aan te raken. 
x In verband met de gladde coating op onze fabrieksvloer, raden wij u af om schoenen met leren 

zolen te dragen. 
x Schoenen met naaldhakken zijn niet toegestaan. 
x De minimumleeftijd voor reguliere bezoekers is 14 jaar (leeftijdsgrens identificatieplicht).  
x Schoolklassen zijn welkom vanaf de leeftijd van 14 jaar, mits de groep onder begeleiding is van 

een ouder/verzorger, een leraar of een andere volwassene.  
x Rondleiders/beveiligingsmedewerkers hebben de bevoegdheid om personen die zich niet aan 

de gestelde veiligheidsvoorschriften houden, of die anderszins een gevaar voor zichzelf en/of 
anderen vormen, van het Urenco terrein te verwijderen of de toegang tot de rondleiding te 
ontzeggen. 

x Indien het naar oordeel van de rondleiders noodzakelijk is, kan de rondleiding door de fabriek 
onmiddellijk worden beëindigd. 

x De rondleiding is ook toegankelijk voor zwangere/zogende bezoekers. 
 

De aanvrager van het bedrijfsbezoek dient deze informatie 
aan de overige deelnemers te verstrekken. 

 
Bedrijfstechnische en/of onvoorziene omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken de 
rondleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren of aan de omstandigheden aan te passen! 
 
 
 


