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REDAKTIONEEL

Nieuws moet gemaakt wor
den, dat is bekend.
Bij de Opstart kOl1Jt dat
wel heel sterk naar vo
ren, want zonder akties
is er geen nieuw,s t e ver
melden. Wij kunnen niet in
de kOl1JkOllJlDertijd overgaan
tot achtergrond-
stukken , zoals andere
bladen.
DasrOl11 verschijnt Opstart
wat minder regelmatig te
genwoordig.
Er is nog een reden: de
redaktie is te kl ei n .
DaarOl1J nog een keer aan
iedereen de oproep om
zelf nieuws en nieuwtjes
op te sturen en niet te
vachten tot Ire een
keer bellen.
Voor de res t is het ver
heugend te zien dat de
aktiefrekwentie de laat
ste tijd beduidend toeneemt,
z1j het niet alleen op
antlkernenergiegebied.
De tijd van massale akties
lijkt voorbij, leve de
prikaktiesl

deredaJctie

AKTIENIEUWS
De ene bespottelijke procedure volgt op de
andere , maar moerdi jk houdt hardnekkig stand.
Het de term "nader onderzoek vereist"
schuift de regering alle vernietigende kri
tiek (moerdijk blijft de slechtst denkbsre
plaats voor een kerncentrale) met één veeg
vaade tafel. Nu ja , dat zijn we wel van ze
gewend ••••••••• •••••••

Plakken in Urk
~~==========~~noolt geplakt, ja dan m6et

een poster "Daarom geen kern
energie" op je politieburo in
Urk. En dan moet je wel blijven
staan want dat hangt prachtig.
Zelfs zolang, dat er een poli
tie-auto langskomt en s topt. De
agent stapt uit en zegt:"Ger
ritje (pseudoniem), als je die
poster eraf trekt hoef ik geen
bekeuring te geven . Diskussie
volgt. Ja , de agent vi ndt het
een l euke poster maar wil hem
niet hebben. Tot ziens 1
Gerritje en haar vrienden gaan
verder •• •• plakken . Na een uur
plakken komt Gerritje moe maar
voldaan thuis. Fata morgana?
"Daarom geen kernenergie" knalt
haar van haar ouderlijke woning
tegemoet. Die politie van Urk
toch.

- Uit betrouwbare bron-

Noordoostpolder
Vrijdag 11 januari: er wordt
gepoogd een tent op te zetten
in Emmeloord, op de deel, maar
het 7 m hoge gevaarte dreigt
door de vliegende storm kapot
te gaan .
Zaterdag lukt het wel. De tent
is bedoeld als trekpleister om
mensen te lokken en te voorzie
van snert en gesprekken over
kernenergie. ~I ti~--::_=="'-:-:":::l: I
Woensdag 15 ja • , )(ciÎt:.e lst3ticn~
55 mensen in e . na 1"tetdc:~ I
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AKTIENIEUWS

PLATFORM

zo'n opkomst van ook mensen uit
Friesland, Drenthe en de Achter
hoek). 500 stickers worden ver
deeld. Spanning gaat over in
opluchting als het prototype
van de "polder stille": blauwe
regenjas, 35 jaar en snor van
de pers blijkt te zijn. Veel
pers trouwens. Het helverlichte
koppelstation is onbewaakt en
met de meegebrachte ladders (we
wilden niets vernielen) wande-
len we over het hek onder het
geflits van de kamera's. Het
koppelstation wordt door het
KEMA KEURKORP gekeurd en ja
afgekeurd voor het doorlaten
van atoomstroom.
Niemand verschijnt, de politie
zelfs na een telefoontje niet,
dus zijn we maar naar het buro
gegaan en hebben de sleutel van
het hek naar binnen gegooid.
Een geslaagde verrasssingsaktie
dus, gezien de grote hoeveel
heid publiciteit die eraan ge
geven is.
En toch, de "fout" die hier ge
maakt is is natuurlijk het feit
dat de hele aktie afgestemd was
op een flinke bewaking en/of
kolonnes politie. Toen die er
niet bleek te zijn wisten we
niet wat te doen (toch teveel
vertrouwen in de bescherming
van uwen onze goederen? red.).
Het hele weekend daarna heeft
de wigwamtent weer gestaan, nu
als een wake tegen kernenergie.
De stikkers vlogen er overig
ens uit (en niet door de wind).
Info: Werkgroep N.O.P.

RAROTJE

Het is al weer een tijdje gele
den dat de inspraakrondes afge
sloten werden met een openbare
vergadering van de RAiO (Raad
van advies voor de ruimtelijke
ordening). Er lag een concept
advies, dat er eigenlijk op
neerkwam dat in Nederland geen
enkele plaats geschikt was voor
een kerncentrale. Toch was dat
niet in het uiteindelijke ad
vies met zoveel woorden terecht
gekomen: men had een keuze ge
maakt terwijl dat, volgens re
geringsnormen, absoluut niet
kon. Daarom is een groep men
sen ui.t verschillende basis
groepen naar het kongresgebouw

in Den Haag gegaan met de be
doeling de vergadering danig te
verstoren, zodat het advies
niet aangenomen zou kunnen wor
den. Helaas werden we al snel
de deur uitgewerkt door wat
zaalwachters en stillen (ook
vrouwelijke inmiddels!)
De meegebrachte stikkers en
stinkbommen hadden niet het ge
wenste effekt: de vergadering
ging achter gesloten deuren
verder en het advies is aange
nomen. Met de inmiddels beken
de gevolgen.

Stem tegen kernenergie
Na de landelijke vergadering
in Utrecht op 11 januari loopt
de kampagne goed. In bijna alle
steden zijn steunpunten of co
ordinatieadressen. Ook zijn er
voor de aktie een aantal werk
groepen ingesteld. De meeste
landelijke milieuklups (Stro
halm uitgezonderd) steunen de
aktie, samen met onderteke
naars uit de partijgebonden
hoek.
De bedoeling is, dat het net-

- Kalkar in de problemen: er
was een meetlans van het
koelsysteem gebroken. Geluk
kig nog geen splijtstof.

- Duitse groepen plannen een
trekkertrocht, oorspronkelijk
rond Pinksteren, maar door
organisatorische problemen
(red.) wat later. Medewerking
van Twentse/Achterhoekse
groepen is zeer gewenst.
Info: Werner Thiel, Hekken
weg 11, 4402 Greven~

- In Dodewaard zullen ruimte
lijke ordeningsprocedures ge
start worden i.v.m. de moge
lijke aanschaf van een ver
brandingsinstallatie door GIN

- Er vinden afvaltransporten
plaats van Dodewaard over
Deil, Den Bosch, Breda naar
Antwerpen, verder is er niets
over bekend.

- Groepen rond Moerdijk zijn
(al een tijdje) bezig met een
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werk van groepen en kontakten
wat nu opgebouwd wordt ook na
de verkiezingen blijft bestaan.

Enkele tientallen milieu- en
aktiegroepen hebben gereageerd
op het milieu-effekt-rapport
dat de eoVRA heeft gemaakt over
de tussenopslag van radio-ak
tief afval. De kritiek is ver
nietigend, het is een duur uit
gevallen reklamefolder geworden
waarin de risiko's van de op
slag worden weggepoetst. De
COVRA moet haar huiswerk over
doen. waarbij onafhankelijke
deskundigen moeten worden be
trokken.
Inmiddels heeft een commissie
van onafhankelijke deskundigen
die dit rapport voor minister
Winsemius moeten beoordelen
zich ten dele achter de kritiek
van de milieugroepen geschaard.
Ook de commissie vindt dat het
rapport te weinig argumenten
aandraagt om de stelling van de
eoVRA te rechtvaardigen dat
tussenopslag veilig kan ge
schieden. Helaas heeft de com-

bezwaarprocedure tegen oe re
klamekampagne van de PNEM. De
uitspraak moet binnenkort be
kend zijn.

- Friesland: Bij de Raad van
State zal binnenkort een be
zwaarschrift tegen de Opslag
van Splijtstof behandeld wor
den. Dat is in 1982 daar ge
deponeerd. Supersnel dus!

- Er is gediskussieerd over de
voortzetting van het platform.
Over het hoe en wat is men
het niet eens, maar bijge
voegd is een brief, waarin de
mening van de lezer wordt ge
vraagd. Op de volgende verga
dering moet er een goed stuk
liggen. Dan kan er gerichter
gepraat worden.

- Opstart gaat door. Mits de
redaktie wordt uitgebreid kan
er verder worden gewerkt aan
het verbeteren van het blad.



AANKOND IGINGEN

UIT DE PERS

missie verzuimd te konkluderen
dat alle procedures rond de
interimopslag eerst maar eens
moeten worden gestopt tot het
moment dat er wel een beter
rapport op tafel ligt.

ICalkarproces
In ICalkat is een nieuwe aankla
ger gevonden. Deze opvolger van
boer Maas, Willebaid ICoenisch,
heeft zichzelf op een perskon
ferentie gepresenteerd. Maas
zelf zag het niet zitten om te
komen. Er was veel (Nederlandse
en Duitse) pers. Er zijn overi
gens weer nieuwe aktieplannen:
een manifestatie op het moment
van het afgeven van de laatste

r-----------l

KOLOFON

OPSTART, infobulletin
op initiatief van ~et

LPTK. Geschreven voor
en door groepen die
aktief (willen) zijn
in de anti-kernenergie
strijd.
Redactiemedewerkers:
Jos Verhoeff en Peer
de Rijk.
Redactie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijverssters.
Wij behouden ons bet
recht voor ~rtikelen

te korten. De inhoud
zal zoveel mogelijk
recht worden gedaan.

L~---------_J

bruik genomen kan worden.
De manifestatie (juni of juli)
zal als motto meekrijgen: wat
is er met Kalkar aan de hand
en wat kun je doen. De bedoe
ling 1s om ook gemeenten 1n de
buurt erbij te betrekken. Info:
Energiewinkel Nijmegen,
080-237544.

Wackersdorf

De meeste mensen zullen er al
vanaf weten, toch nog een klein
verslagje, omdat het doorgaat!
De bouwterreinbezetting van
Wackersdorf. Bijna nergens is
de Siamese tweeling kernener
gie/kernwapens duidelijker dan
in het Beierse Wackersdorf.

Volgend~ LPTK vergadering
zaterdag 5 april,. ergens
in Utrecht. Info:
020-221366 (VMD)

Alli~hi-lL-lan/feb_~~~

Kernenergie-geworstel: de
inspraak op een rijtje;
geachte commissaris: over
dè derde wereld als nieuw
pro-kernenergie-argument.

~e!!ji!i2e 1, fe~_'86
Gevaren kernenergie weer
volop onder de aandacht;
o.a. over de inspraak
rondes van de RARO, moord
en bedreiging in de kern
industrie e.a.;
Oe dans om de miljarden
order: Van Aardenne op
zoek naar de goedkoopste
en vlotste kerncentrale
bouwer.
Beieren tegen opwerking,
Oe invloed van de politiek
is 0,0; een stem tegen de
verkiezingsaktie; verdriet
om België; dure stroom uit
Borssele.
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Om de bouw van een opwerkings
/plutoniumfabriek tegen te hou
den.
Inmiddels is het bos drie keer
bezet en ontruimd, zo geweldda
dfg dat zelfs de meest konser
vatieven het te gek vonden wor
den: vreedzame aktivisten met
chemische wapens wegspuiten was
zelfs de meeste Beieren te bar.
De overheid moest een truc ver
zinnen om haar geweld te recht
vaardigen en jawel, de zonde
bok werd gevonden: de "Neder
landse punker" zou de "vreed
zame Duitsers" opgehitst hebben.
Nederland als zondebok. En
spuiten maar. Maar de volgende
bezetting komt er weer aan!

Landelijk Overleg Verkie
zingsaktie: zaterdag
5 april (na afloop of voor
aanvang van de platform
vergadering. Info:
020-221366 (sibie)

AFVAL32_
Namibisch uranium: over het
proces wat de Raad voor Na
mibië heeft aangespannen
tegen Urenco; Burgerlijk
gehoorzaam, stem tegen kern
energie; het aktiehandboek
voor (het tegenhouden van)
transporten; de bosbezet
ting bij Wenkersdorf; over
de bezetting van het kop
pelstation bij Ens in de
Noordoostpolder.

Wetens~hae en.§!m!~leving

1.Q/82.:.
Stralingsnormen: de halve
waarheden en hele leugens
van de gezondheidsraad.

~~~!~!!~-lanL~982i
Waarschuwing: over de kop
pelstation-bezetting; Ver
kiezingen; Smeekbede: over
Van Agt's pogingen alsnog
de kerncentrales naar Moer
dijk te halen.



STOPKONTRAKT

Stopkontrakt is In nieuwe
richting in geslagen. Het
richt zich niet meer spe~

cifiek op de atoomstroom
aktie, maar geeft meer al
gemene informatie over de
kernenergieproblematiek.
Daarbij wordt In stapje
teruggedaan om te proberen
weer meer .ensen bij de
anti-kernenergiestrijd ~e

betrekken. Daarom meer in
formatie, gericht op men
sen die nog niet met kern
ene~gie bezig zijn, zoals
de argumentatie, nieuws
over ongelukken of bijna
ongelukken etc. De ver
spreiding moet gebeuren
door mensen die wel al ak
tief zijn en meerdere ex
emplaren krijgen toege
stuurd. Als voorbeeld
wordt deze keer het
nieuwste nummer meege
stuurd. In dat nummer:
informatie over de nieuwe
begroting van Borssele,
waaruit nu ook al blijkt
dat kernenergie duurder
wordt. Verder In inlei
dend artikel over de
splijtstofcyclus en de
argumenten tegen kern
energie, In stuk over de

OPROEP

-----OPROEP-----

-------~-----------_oPRO E P ------------.------

Opstart kost een hoop geld. Daarom zal in het volgende
nummer een akseptgirokaart worden opgenomen waarmee een
vrijwillige bijdrage gestort kan worden. Als iedereen
een tientje stort~omen.we een heel eind.
Postrekening 4499$92
LPTK. Rekening 2
Amsterdam. DE REDAKTIE.
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