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Het kader van de AKBr "de
harde kern" diskussieerde
heerlijk. afgelopen pinkste
ren, i n de felle zon.
Dat heeft gewerkt. want
zowaar , de twee stromingen
di e sinds Doodewaard be
staan konden zich vereni 
gen i n één voorstel:
bezet t ing van het moerdijk
terrein in een voor de
politiek kruciale periode.
Een kompromis waar de meeste
mensen tevreden mee waren,
leek he t.

Haar hoe komt e .e.a. dan
zo verminkt i n de pers.

de redaktie .

AKTIENIEUWS
Interimopslag, hoezo?

Het bli j f t nieuwe akttegroepen regenen. Waren
het ee rst groepen in plaatsen die mogelijk
vestigingsplaats zouden worden. nu lijkt het
er op dat ook de "afval" plaatsen wakker ge
schud worden. Ook op het diskussieweekend
bleek overigens dat het onderwerp afval de
hoogste prioriteit krijgt.

Oosterhout/Raamsdonk
Weer een ni euwe groep opge
richt!! Aktiegroep Oosterhout
Raamsdonk Platform tegen
kernenergie is ontstaan uit
de groep vrouwen voor vrede .
Vrouwen voor vrede hebben zich
daa r al tijd r uimer bezi ggehou
den met het thema kernbewapen
ing. Daar hoort ook kernenergie
en milieu in thuis . Zo organi
seerden zij een avond in Ooster
hout rondom het thema kernener
gie/kernafval . Daar kwamen een
aantal vrouwen op af en op de
ze avond is de aktiegroep op
gericht. Oosterhout staat ook
als potentiele afvalplaats ge
noteerd. De gemeenteraad van
Opsterhout heeft wel bezwaren
tegen de plaatsing van een
radio-aktief opslag- en ver
werkingsbedrijf, maar een defi
ni t i e f nee is nie t ui t ges pr oken .
Het landeli jk affiche (waaro p
winsemius) is overal i n de ge
meente geplaatst. Een oproep in
de krant voor de raadsvergader
ing waarop het afval aan de or
de zou komen , bracht wel wat
mensen op. Het blijkt echter
moeilijk i n Oosterhout mensen
t e mobiliseren. Ondertussen is
winsemius i n Oosterhout een
geluidswal komen openen. Di e
gelegenhe~.J!:l>=<l~okt1L_.._
groep benft ~!:~/. s andoeke t!;~ I
~ ~>~l.~ ~
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plekke te zijn. Een foto van
deze aktie kwam in de krant.
De aktiegroep gaat vooreerst
proberen meer mensen bij de
groep te betrekken.

Drente
De AAP groepen (Anti Atoom
Plannen) in Drente zijn weer
opnieuw aktief. (Eind jaren
'70 stonden zij cp tegen de
zoutkoepelonderzoeken in Dren
te). Sinds dec. '84 komen 5
van de 9 AAP groepen weer re
gelmatig bij elkaar, voor in
fo-, tips- en ideeén-uitwis
seling. Een afgevaardigde gaat
naar de vergadering van het
CPTK voor de landelijke kon
takten. In Drente zijn ruim
55OD-kranten verspreid. Door
sommige groepen gericht, door
anderen huis aan huis.
Er wordt aan verscheidene ak
ties meegedaan:
-de brievenkampagne van MD
-de landelijke te voeren ad-

vertentiekampagne, gericht
op CDA
-verschillende groepen leveren
inspraak in de Milieu Effekt
Reportage, die wordt opgesteld
door de COVRA inzake de bouw
van een opslag en verwerkings
bedrijf voor radio-aktief af
val.

Basisgroep BASTA in Assen deed
mee aan akties bij Urenco-Al
melo, Dodewaard, Woensdrecht
en de UFG in Rotterdam. Ook
voert deze groep een kampagne
voor het atoomstroomweigeren.
Ze staan met een informatie
kraam op de markt. (overgeno
men uit Splijtstop 2)

Platform Wijchen kern?fval vrij
is ruim 4 weken aktief. de
groep telt div. werkgroepen
zoals: de werkgroep juridische
zaken, publiciteit en voor
lichting bevolking. De inzet
in Wijchen is groot. De groep
bestaat uit ongeveer 50 mensen.
10.000 folders zijn zijn al
onder de bevolking ver spre14
en handtekeningen tegen kern
afval worden maar liefst door
86 mensen opgehaald. Deze hand
tekeningen worden 4 juni aange
boden aan de werkgroep Geersema
die dan een bezoek brengt aan
Wijchen. Platform Wijchen bereidt
zich voor op dit bezoek. Hier-

over meer in de volgende
nieuwsbrief.

l2x Afval
Op 4 mei is een dag gehouden
voor mensen uit de 12 'afvalge
meenten': gemeenten die na de
Ie ronde overgebleven zijn om
eventueel afval te bergen. De
bedoeling was om de akties in
deze plaatsen te koÖrdineren.
Er waren (maar) uit 4 van de
12 gemeenten mensen aanwezig.
Uit de diskussie bleek dat
Klundert (Moerdijk) waarschijn
lijk de zwakke schakel wordt in
de aanwijzing. Deze gemeente
is namelijk wel voor opslag te
porren. Besloten is in ieder
geval een gezamelijk, landelijk
lijke handtekeningsaktie te
starten. Op het diskussie
weekend is verder gepraat. Meer
in de volgende Opstart.
Info: Volkers Vustxens,
080-233581

Nog meer griesmeel
Toen Geertema op 16 april j.l.
naar Groningen kwam i.v.m. de
opslag van kernafval, moest hij
door de politie door de glib
berige griesmeel geloodst worden
Qngeveer 90 mensen uit de poten
tiéle vestegingsplaatsen + uit
de stad Groningen hadden bij het
provinciehuis wacht gevormd. Ze
hielden borden in de hand waarop
de leuze: "Aardgas eruit, kern
afval erin. Dat nooit". Voor de
deur van het provinciehuis had
den zich een aantal mensen ver
schuilt in de griesmeelpudding.
Het kostte Geertsema behoorlijke
moeite daar doorheen te komen.
Ook in den Bosch 2SOU Holke komen
en ook daar bleek griesmeel zeer
gevaarlijk te zijn. Ongeveer
40 mensen van de Bosche stroom-
groep, de milieugroep den
Bosch en uit de kraakbeweging
zijn met een draakmet gil
lende sirene naar het pro
vinciehuis getogen om daar
te protesteren • De draak
moest in de vijver komen,
maar dat werd verhinderd.
Mollie kwam niet opdagen (?!)
maar als substituut werden
twee kommissieleden bereid
gevonden te poseren. Een
aantal mensen werd, bij het
binnengaan van het provin
ciehuis, tussen de twee
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glazen toegangsdeuren ge- .
vangen. Ze konden niet v66r
of achtéruit, maar vormden
een effektieve blokkade!
De regionale pers heeft er
een redelijk verhaal van
gemaakt.
In Zeeland mag Geertsema
voorlopig niet komen. De
provincie bepaalt zelf haar
standpunt eerst. Voorlopig
blijven Vlissingen en Bor
ssele nu vrij van bezoek en
griesmeel_.

wordt vervolgd.

Werkweekend AXB
Zondag en maandag; pinkste
ren. Half Nederland ligt aan
het strand. Op een zonover
goten , maar verder kaal
kampeerterrein, omgeven
door de Dortse lil, shell
moerdijk en een zee van e
lektriciteitsmasten. Deze
laatste brachten een aantal
mensen op het idee om er een
spandoek in te hangen.
Er werd een groepje mensen
aan gezet en maandagmiddag
hing het er.
De twee stromingen in de
AKB bleken overduidelijk
aanwezig. Zondag werd ge
praat over vier aktievoor
stellen (zie de brochure).
Daarbij bleek dat de afval
akties, inwelke vorm dan
ook, de meeste prioriteit
kregen. Uiteindelijk kwam
een bezetting van het moer
dijkterrrein, omgeven door
een publiciteitskampagne
als voorstel uit de bus.
Het voorstel om ons te rich
ten op de verkiezingen, lag
bij veel mensen heel ge
voelig. Hen wilde beslist
geen verlengstuk van welke
politieke partij dan ook
worden. Afgesproken werd,
dat de bezetting getimed
zou worden in een tijd,
waarin de verkiezingen voor
de mensen leven. Op die ma
nier, door te laten zien
dat de !KB er nog is kunnen
we indirekt invloed op de
politiek uitoefenen.
Later is besloten dat er
weer een krant komt, om
de kiezer te benaderen.
De PIBts, een ander aktie
punt, was zelfs voor het
weekend te specialistisch.



PLATFORM

We moeten er niet aan voor
bij gaan. maar een klein
groepje moet informatie en
voorbeeldbrieven opstellen.
om deze ingewikkelde toe
stand toegankelijk te maken.
Over de atoomstroomakties
en de giroblauwguerilla
was bijna iedereen het eens:
het moet een ondersteunende
aktie blijven,omdat het een
goede, langlopende aktie is,
hoewl de meeste mensen aan
het effekt ervan twijfe
len. De koördinatiegroep
van de aktie werd verguisd
en geprezen vanwege het
stugge volhouden.
Overigens verschijnt het
komplete verslag in of bij
de volgende OPSTART.

Uitbreiding C-lab. Boxmeer
Boxmeer staat op het lijstje
van mogelijke vestegings
plaatsen voor een kerncentrale.
De PSP Land van Cuyk houdt
daarom in de omgeving alle
ontwikkeliRgen op nucleair ge
bied nauwlettend in de gaten.
Er is nu een bezwaarschrift in
gediend tegen het bedrijf dat
een vergunning heeft aangevraagd
tengevolge de kernenergiewet
(zie hiervoor Opstart 2, jrg.2)
De procedure loopt. Onlangs
kwam de groep er ook achter dat
het bedrijf van Mullekamp in
Vortuin, een dorpje verderop,
in 1987 is uitgebreid met o.a.
een produktieeenheid, Nuclear
Fiels, die produkten maakt
t.b.v. de mediche nucleaire
sektor, ook worden afscherming
en gemaakt voor atoomcentrales.
geruchten gaan dat deze sektie
de laatste tijd enorm is uit
gebreid. De PSP is nu bezig
nadere gegevens over dit be
drijf in te winnen.

Fijn ook dat er groepen zijn
die al heel lang aktief
zijn , zich niet door aller
lei tegenwinden omver laten
waaien en stug doorgaan.
Zo'n voorbeeld is Genderin
gen, een plaats in Gelder
land. Zij schreven het vol
gende verslag:
AKB-suksesies in Gendringen
Voor de mensen die het nog
niet weten: als je vanuit
Kalkar naar het noorden ver
trekt, kom je al na minder
dan 15 km in Nederland te
recht en wel in Gendr.~ngen.

Het zal dan ook niet verb&
zen dat in deze gemeente een
werkgroep kernenergie aktief
is onder de naam werkgroep
kernenergie gemeente. Gendrin-

gen (WKGG). We zijn al vanaf
1979 (Ialkar-demonstratie)
aktief en hebben gedurende
die 6 jaar enkele kleine suk
sesjes geboekt. Zo zijn we van
af het begin bezig geweest
de gemeenteraad te bewegen
zich tegen k.e. uit te spre
ken. En dat valt niet mee in
een gemeente met een grote
CDA-meerderheid (ca 75%). Al
lereerst probeerden we het
met een handtekeningenaktie.
Hiermee bereikten we vnl
dat de raad ons niet zo maar
negeerde, hoewel in het begin
wel al onze eisen steeds wer
den afgewezen. Stug volhou
den met brieven schrijven en
de diskussie gaande houdend
merkten we echter na verloop
van tijd dat er binnen het
CDA langzaam een omslag viel
waar te nemen. Met name na het
verschijnen van het eindrap
port van de BMD bleek dit.
Op ons schrijven naar de raad
naar aanleiding van dit rap
port bleek er een meerderheid
te zijn voor een motie, waar-
in het gebruik van kernenergie
met een klein voorbehoud, werd
afgewezen. Deze motie is onder
tussen verstuurd naar de raden
van de omliggende gemeenten
(Wiseh, Dinxpelo, Bergh en
Doetinchem). Wij hebben inmid
dels kontakten gelegd met
raadslieden uit deze gemeenten,
om zo doende in deze gemeenten
ook de diskussie op gang te
zetten. een echte afwijzing zit
er waarschijnlijk niet in. (Dat
heeft in Gendringen ook 6 jaar
geduurd). In 1981/82 besloten
we ons wat meer te gaan richten
op de bevolking van onze eigen
gemeente. Een gevolg hiervan was
oa het schrijve~ van een brief
naar een tweetal scholen, met

Uit de vergadering van 20
april

Uit het informatierondje
bleek dat er wéinig nieuws
te melden viel:
- de PPR is bezig met een
folder: 10 sprookjes over
kernenergie
- N &M heeft aan de 12 af
valgemeenten een informa
tieve brief gestuurd. Aan
plaatselijke groepen wordt
overgelaten daar verder op
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het verzoek voorlichting te mo
gen geven over (kern-)energie.
Eén van de twee scholen reageer
de meteen met een aanbod: 2 uur
in alle derde klassen (MAVO, LBO
en lBO). Dat was wel even schrik
ken natuurlijk, maar het aanbod
hebben we uiteraard met beide
handen aangepakt.
We hebben getracht de les zelf
samen te stellen, omdat we de
nadruk wilde leggen op de omge
ving van de leerlingen, oftewel
het atoompark Euregio (Kalkar.
Doodewaard, Arnhem, Ahaus,Gronau,
Almelo en Lingen). Ik schrijf
met nadruk 'getracht'. Ook al
omdat de leraren die ons bege
leidden er van uit gingen dat er
bij ons mensen met didaktiese
ervaring zaten, hetgeen dus nog
niet het geval was, gegonnen we
op maandagmorgen een IBO-klas
(Individueel Beroeps Onderwijs)
een les op het nivo VWO te ge
ven. Ondertussen hebben we één
en ander bijg~steld en hebben
we al twee met redelijk sukses
een week lang lessen op deze
school verzorgd. Tot nu toe
waren dit lessen in het kader
van het vak maatschappijleer.
Op voorstel van een natuurkun
deleraar zijn ér nu echter
plannen in het vierde jaar een
gelntergreerd thema energie aan
de orde te stellen, bij alle
vakken die daarvoor in aanmerk
ing komen. En waaraan wij ook
weer onze bijdrage mogen leveren
Hoe dit precies gaat gebeuren
weten wij nog niet, maar voor
ons staat vast, dat we in een
mischien wel unieke situatie
zitten en daar zullen we dank
baar gebruik van maken.
Voor meer info: Ronaid Aalders
WKGG, Dellen Nijkamkstraat 27,
Ulft.

in te spelen.
Besluiten
- Er wordt in afstemming
met de vestigingsplaatsen,
gewerkt aan een advertentie
kampagne met kopstukken uit
diverse maatschappelijke
organisaties.
- Er wordt gepoogd vanuit:
het LPTK om de akties in de
12 afvalgemeenten te koördi
neren. De diskussie op 4 mei
(zie aktienieuws) moet daar
een aanzet toe zijn.
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OPSTART, infobulletin
op initiatief van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
gröepen die aktief zijn
- of willen worden -
in de anti-kernener
giestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, mét elkaar in
kontakt te komen via
~lkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te krijgen is. Er
zal in de volle breedte
aandacht besteed wor
den aan kleine en gro
te akties en aktivitei
ten in plaats en land.
Verspreiding: ~roepen

die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden °bij het sekre~a-.

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
Redaktiemede~~rkers:

Liesbeth Hagt, Jos
Verhoeff, Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oud~ Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. D30
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
ringplantsosn 9, 1017
ZO Amsterdam, tel. O?O
221366. Giro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 ~ per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
sèhrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. De inhoud zal
zoveel mogeli~k recht
lITorden gedaan.

Oudegracht 42,
Utrecht.
Tijd: 11 uur.

belt tegen; Atoomstroomak
ties: hoe een oude aktie
nieuw leven ingeblazen
wordt; Het stembiljet van
de AKB: "Maak van je stem
biljet een wapen tegen
kernenergie en kernwapens;
Na de basisdemokratie de
kater: een reaktie op het
voorgaande artikel; Atoom
energie nee bedankt: CE ~er

geet" kernenergie af te wij
zen; Een ramp met een kern
centrale: kerncentrales zijn
nog steeds onveilig; dei
ning in Drente: hernieuwde
aktiviteiten rond afvalop
slag; Akties Van Almelo, de
afloop en het waarom: over
de laatste akties tegen VC~.

gaat in dit artikel na hoe
de standpunten van de gro
te partijen zich tot elkaar
en tot die van milieubewe
ging verhouden.

Bij Natuur en Milieu is de
nota 'Geen blanco cheque
voor kernenergie' versche
nen. Geschreven door Ludie
DIthof en Marga Robesin.
Oe nota gaat in op de fi
nanciële risico's voor de
staat
Oe nota is te bestellen
bij Natuur en milieu,
Donkerstraat 17-19~

Utrecht. Tel, 030- 331328.

Allicht 3A meiLlYn~2

Kernenergie in de beklaag
denbank: over de juridiese
tegenakties van Kritiese
Massa: Waar ga~n we nou Ins
niet naar toe: over de ver
spreiding van KE in Europa;
Moerdijks vervolgverhaal;
Splijtstof in je achter
tuin.

AANKOND IGINGEN

lil.D. mei '85
Politiek en energiebeleid.
Een tussenbalans in het
zicht van de verkiezingen.
De werkgr. Energie van VMD

Volgende Platformvergade
ring: 15 juni
Plaats : Aktie Strohalm,

Selijtstoe 2
Tussen Baronie en Drecht
streek: over de organisatie
van de regio rond de "Moer
dijkcentrale"; Interimop
slag: over een brievenaktie
van N & M; Kerncentralebouw
tegen wil en dank: EZ heeft
er zin in maar de SEP strib-

Het LPTK heeft een lande
lijke afvalaffiche uitgege
ven. Het is de bedoeling
dat deze verspreid worden
in met name de plaatsen
die voor afvalopslag wor
den aangewezen. Te bestel
len bij het LPTK, pb 2050
1000 HB A'dam, te. 020
221366
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