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OPST~RT
i nrobulletin roo r de antikernenergiestrijd

uit de Pers •• REDAKTIONEEL
bladén
In deze rubriek komt -voor
zover bekend- de inhoud van
de komende nummers van de
antikernenergiebladen Afval ,
Allicht , Atoomalarm, Onder
stroom , ·LEK- bul l et i n en
Stopkontrakt . Een aantal bla
den zal inmiddels al ver
schenen zijn . De opgegeven
i nhoud is uiteraard onder
voor behoud.

Atoomalarm: Het nieuwste
nummer (5) i s net uit. Het
begint met een artikel over
l andbouw en ener gie , ontwik
kel i ngen van de moderne
landbouw naar meer energie
verbruik . Maar landbouw kan
ook energie produceren .
Daarover wordt geschreven
i n 'biogas boeren ' . Uiter
aard geeft men aandacht aan
de plannen voor de nieuwe
kerncentrales . Het blad
maakt melding van de eems
haven al s voorkeursplaats .
Ver der een lang artikel 0

ver ker nener gi e en kernwa
pens, de dodeli j ke tweeling.
Tenslotte een artikel over
het steeds groter wordende
begrotingstekort in kalkar.
Allicht : Het vol gende nummer
(4/ 5 . sept/okt.)verschijnt
op 7 sept ember . De i nhoud:
Er zijn vergevorderde plan
nen voor de dumping van RA
afval in de zeebodem ; over
het gebrUik van rest- en af
valwarmte in brabant; een
mogelijke vestigingsplaats
die hoge ogen schijnt te
gooi en: de moerdijk; bruln
koolwinning i n Hambach (30

verder op pag. 2

Dit info-bulletin is een initiatief van het
landelijk platform tegen kernenergie.
De bedoeling is dat het minimaal eenmaal per
maand uitkomt.
Het is geschreven voor en door groepen die
aktief zijn -of willen worden in de anti
kernenergiestrijd.We hopen dat de inhoud van

OPSTART groepen stimuleert
om door te gaan , nieuwe idee
en op te doen, met elkaar 1n
kontakt te komen via el kaars
aktiviteiten en kennis te ne
men van informatie en waar
deze te krijgen is .
Er zal in de volle breedte
aandacht besteed worden aa n
kleine en grote akties en ak
tiviteiten in plaats en land .
We verwachten dat de mogelijk
heid om via OPSTART verslag
te doen snel bij groepen be
kend -en benut zal worden.
Deze eerste nieuwsbrief is
door de redaktie gevuld . I n
het logboek op het secreta
riaat stond nauwelijks aktie
nieuws . Daarom hebben we op
eigen initiatief een aantal
plaatselijke -of regionale
groepen gebeld . De meesten
zijn net terug van vakant ie
en komen eind augustus/ be-
gi n september weer bij elkaar.
Ieder van hen sprak de ver
wachting uit dat de stÜd i n
september zeker weer zal
worden opgepakt.
Dit info-bulletin omvat
naast aktienieuws ook een
aant a l andere vas t e rubrie
ken: een overzicht uit de
anti-kernenergiebladen . een
overzicht van andere belang
wekkende artikelen uit kran
ten en tijdschriften . kleine
annonces~&UW-materi ee] RIl_
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In milieudefensie van juli/
augustus eenartikel over
een rec~nt onderzoek door de
westduitse bioloog prof.
Reichelt, die erop wijst
dat kerncentrales de effekten
van zure regen kunnen ver
sterken.
Over de inwerking van radio
aktiviteit op zure regen
komt binnenkort in

intermediair een
uitgebreid artikel.

lo~se artikele n

Voor de mensen die op vakan
tie zijn geweest: in devolks
krant is in de rubriek 'o
pen forum een diskussie
gevoerd over de nieuwe kern
centrales. Drs Ludi Olthof
en dr Lucas Reynders roepen
het CDA op om van alle plan
nen af te zien (27 juni).
Ad Lansink (CDA) houdt ieder
een voor'dat alle mythen en
spookverhalen over kernener
gie op de afvalhoop moeten
(S juli). S. Koomen van
ekonomiese zaken meent dat
kernenergie de industrie
goedkope stroom kan leveren
(17 juli). Jaap Jelle Feen
stra(PvdA) draagt cijfers
aan die het tegendeel moeten
bewijzen (19 juli).

••

Stopkontrakt: Nummer 9 is
net uit. Hierin worden de
volgende onderwerpen behan
deld:'Zure regen of kernener
gie', kernenergie is dus
geen oplossing voor zure re
ge~'Boomsterfte doo~ kern
energie' haalt een onderzoek
aan naar de sterfte van bo
men in de ,buurt van kern
centrales.
Op 22 januari viel in de
kerncentrale van Borssele
het koelsysteem uit. Boven
dien werkten de veiligheids
kleppen niet. Kortom: Harris
burgachtige toestanden.
Een artikel hierover dus in
stopkontrakt, maar ook in
de amersfoortse courant van
23 juni 1984. Stopkontrakt
besluit met een artikel o
ver de prijs van kernener
gie.
Van de nieuwe stopkontrakt
is nog niet precies bekend
wat er in komt. In ieder ge
val iets over een belang
wekkend proces van een a
toomstroomaktivist tegen
een energiebedrijf.

artikelen staan er in: re
akties uit de mogelijke
vestigingsplaatsen op de
komst van de, nieuwe kerncen
trales; een uiteenzetting
van het voorstel van de
~ezinningsgroep; de oprich
ting van het landelijk plat
form tegèn kernenergie,
toegespitst op de stratègie;
suksessen geboekt door on
ze bui~~nlandse medestrij
dersters; de juridiese
strijd tegen,kerncentrales
(kritiese massa).

--...... Het v.olgende nummer ver
schijnt inoktober; kopij kan
nog ingestuurd worden tot
22 september.

uit de Pers

Onderstroom:Een themanummer
gewijd aan de antikernener
giestrijd, die weer van de
grond komt. De volgende

Afval was met vakantie,
Nieuwsbrief; een initiatief geen opgave dus. Hopelijk
van het landelijk platform " wel in de volgende opstart.
tegen kernenergie. Verschijnt
minimaal 10x per jaar.
Verspreiding: groepen die ak
tief aangesloten zijn bij
het landelijk platform en
groepen die, zelf aktief in
de tegenbeweging, geinfor-:..
meerd willen blijven over ak
sies en aktiviteiten in de
antikernenergiestrijd.
Redaksie/medewerkers: Lies
beth Hagt, Jos Verhoeff.
Redaksie, uitgave en druk:
aktie Strohalm, oudegracht
42, 3511AR Utrecht, tel. 030
333347.
Kopij en info opsturen naar:
Sekretariaat, van het lande
lijk platform tegen kerne
nergie, 2e weteringplantsoen
9, 1017ZD Amsterdam, tel.
020-221366.
Ondertekende stukken zijn
voor de verantwoordelijkheid
van de schrijversters. De
rest valt onder verantwoor
ding van de redaksie. Wij
behouden ons het recht voor
om artikelen in te korten.
Na overleg met de schrijver
ster(s) wordt bekeken onder
wiens naam het dan komt.

vervolg van pagina 1..
km ten oosten van Heerlen):
de katastrofale gevolgen
van een grootschalige mijn
industrie; en verder de
situatie rond de heropening
van de opwerkingsfabriek
Eurochemic te mol, België

KOLOFON

LEK-bulletin: komt in sep
tember uit. Een hoofdarti
keI over nieuwe ontwikkelin
gen in de AKB~ de oprichting
van een landelijk platform

'- " en andere overleggen. Ver-
der artikelen over de atoom
stroomweigeraksie

, de inhoud van de rege
ringsbeslissing en de kon
sekwenties daarvan, over
grensgebiedprocedures, toe
gespitst op de kerncentrale
in Lingen, over radioaktief
afval (achtergrondartikel),
over het hoger beroep in de
Kalkar zaak eh over de SEP
beslissing m.b.t. de reorga
nisatie vàn de elektrici
teitsvoorziening.
Verder denkt het bulletin
een interview te houden met
iemand van de org~nisatie

van de manifestatie in de
noordoostpolder.
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A KS I EN I E U WS

Overal in het land komen mensen bij elkaar om sa
men in hun plaats of regio aktief te worden.
Nieuwe anti-kernenergiegroèpen worden opgericht,
sommige oude herleven.

DE ANTI-KERNERGIESTRIJD
KOMT WEER VAN DE GROND

Ook drie andere groepen gaan
de koppen bij elkaar steken:
de Organisatie voor Duurzame
Energie, Atoomvrijstaat en de
atoomstroomkoördinatie. Zij

In Nijmegen is onlangs het
anti-kernenergiekomitee opge
richt. De groep bestaat nu uit
tien mensen, maar verwacht
wordt dat dit aantal nog zal
groeien. Op dit moment wordt
vooral gewerkt aan demanifes
tatie van 22 september in de
N.O.P. Hier wordt ruchtbaar
heid aan gegeven in Nijmegen en
omstreken en ook zal er bus
vervoer georganiseerd worden
naar Emmeloord. In ·de toe
komst worden de aktiviteiten
van het komitee vooral ge
richt op het geven van infor
matie, zoals voor de energie
vierdaagse, in oktober in Nij
megen. Ook zal het komitee
aktiviteiten gaan ondernemen
naar het Provinciaal Elektri
citeitsbedrijf in Gelderland.
De mogelijkheden daarvoor wor
den nog bekeken, maar toege
werkt zal worden naar een
PGEM standpunt tegen kern
energie.
Het regionale steunpunt van
het anti-kernenergiekomitee
is de energiewinkel in Nijme
gen. Tel. 080-237544.

In Zeeland hebben een 14-tal
organisaties het initiatief
genomen zich te bundelen in
het Zeeuwse Platform Stop
Kernenergie. Vertegenwoor
digd zijn: Rijn Schelde Insti
tuut. FNY vrouwen, PSP Zee
land, CPN Zeeland, Energie
komitee Zeeland, PPR Zee
land, Stop Borssele (deze
groep is weer aktief gewor
den), Hervormde Jeugdraad,
Vereniging Milieuhygiëne

Zij hebben een groot aantal
maatschappelijke -en politieke
organisaties een informatie
pakket toegestuurd met daarbij
een brief waarin de organisa
ties gevraagd wordt stelling
te nemen tegen de nieuwe kern
centrales. De aangeschreven
organisaties en groepen zijn
vaak zelf al aktief geweest in
het verzet tegen de plannen om

Zeeland, Zeeuws Coordinatie kernafval op te slaan in zout
Orgaan, de informatiewinkel, koepels in Groningen.
Zeeuws Agrarisch Jongeren- De binnengekomen reakties wor-
kontakt, Werkgroep Kern- den gebundeld en het idee is
energie Zeeuws-Vlaanderen, om ze te overhandigen aan de
Werkgroep Energie Diskussie man die het ene gat (zure re
Zeeland, FNV Zeeland, FNV gen) met het andere (kerncen
jongeren, PvdA gewest Zeeland, trales) wi~ vullen: Lansink
CNV, CNV jongeren. van het CDA. Formele reakties
De bedoeling van de bundeling zijn er nog niet, het is ten
is om de anti-kernenergiestrijd slotte vakantie, maar het be
op deze manier zo breed moge- gint te loperi. Begin septem
lijk aan te laten slaan bij de ber hoopt de groep de meeste
Zeeuwse bevolking. Naast ge- reakties binnen te hebben.
zamenlijke aktiviteiten heeft Met name tegen de Eemsmond
iedere groep eigen aktivitei- als vestingsplaats zal stel
ten, wàar zij zelf voor ver- Li.ng genomen worden, omdat dat
antwoordelijk is. het dichtst bij huis is. Maar
Op de landelijke platformver- de initiatiefnemers/sters roe
gadering van 1 september zal pen ook groepen in andere mo
het Zeeuwse platform meer ver-gelijke vestigingsplaatsen op
tellen over haar plannen. een soortgelijk initiatief te
Vooral in plaatsen waar geen ondernemen.
antt-kernenergiegroep aktief Voor meer info, bel de werk
is, kan het oprichten van een groep Eemsmond, tel. 050
platform met daarin allerlei 124900.
maatschappelYKe organisaties,
politieke partijen en aktie
groepen een mogelijkheid bie
den om in eigen omgeving ak
tiviteiten te starten.
Voor meer informatie:
Zeeuws Coördinatie Orgaan gaan prat:n over d: plaatsing
(secretariaat Zeeuws Platform) van een w1ndmolen 1n een van
tel. 01100~28259 en vragen de mogelijke vestigingsplaatsen.
naar Bernadette v.d.Brink of I~ de volg:nde OP~TART hope-
Jan de Vries. l~k meer n1euws h1erover.
Omdat de Eemsmond als een van In Soest is al aktie gevoerd.
de mogelijke vestigingsplaat- De atoomstroomgroep daar heeft
sen voor een nieuwe kerncen- één gulden van de enrgiereke
trale is genoemd, zijn de werk- ning kontant betaald op hét
groep Eemsmond, de Vereniging distriktkantoor van de PUEM.
tot Behoud van de Waddenzee Di.t uit protest tegen het
en de Milieufederatie Gronin- ontvangen van en meebetalen
gen bij elkaar gaan zitten. aan atoomstroom.
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Omdat de ambtenaren geen in
strukties hadden, konden ze
het geld niet innen. Toen
heeft iedereen de gulden op
de balie gelegd en een brief
je met daarop de naam. De
groep is vervolgens weer weg
gegaan, de mensen van het
kantoor verbijsterd achterla
tend ..
Voor meer info over deze ak
tievorm: Joke Oosterhuis,
tel. 02154-18488.

De atoomstroomweigeraktie
gaat in het najaar met zo
veel mogelijk weigeraars té
gelijk, van start.
De eerste meldingen van
weigeraars komen binnen. Uit
de reakties blijkt trouwens
dat het meestal individuen
zijn, die zich aanmelden.
Atoomstroom ziet de aktie
als een groepenaktie. Het
liefst zou zij zien dat van
iedere anti-kernenergie
groep minstens één persoon
weigert. De anderen kunnen
dan ondersteunend werken
bij tegenzetten van het elek-

triciteitsbedrijf.
Voor meer informatie of aan
meldingen:
Aktie Strohalm, atoomstroom
koördinati~, tel. 030-333347.
Een andere aktie waar nog
dringend mensen voor gezocht
worden is de Vastenaktie.
Frits ter Kuile wilde met
% 100 mensen gaan vasten voor
het Catshuis, tegen de nieuwe
kerncentraleplannen. Onlangs
werd Frits opgepakt (hij is
totaalweige~aar), màar de
aktie gaat door!
De vastenaktie wordt gehouden
van 15 tot en met 21 septem
ber voor het Catshuis.
De groep schrijft: 'vanuit
onze ervaring met 24-urige
vastewakes tegen de wapen
wedloop kunnen we zeggen:
dat vasten een krachtig
middel is om je overtuiging
uit te dragen. Dat het je ei
gen overtuiging versterkt en
het indruk maakt op anderen.
En dat vasten een sterke on
derlinge band schept.
Naast mensen die willen vas
ten, zijn er ook mensen no-

dig die info geven over de
problemen rond kernenergie.
Onder andere aan de pers, po
litici of andere mensen die
op ons ·afkomen.
Voor meer informatie ea aan
meldingen kun je bellen met
Milieudefensie, tel. 020
221366 of schrijven naar José
Starmarrd, de Eik 11,
4631 AT Hoogerheide.
Er is ook geld nodig. Je kan
het storten op gironummer
5629985 ovv Vastenaktie k.e.
Voo.r de mensen die net terug
van weggeweest zijn: op 21,22
en 23 september is er een
driedaagse manifestatie op de
renbaan in Emmeloord tegen de
geplande nieuwe kerncentrales.
Vanaf vrijdag kan iedereen zijn/
haar tent neerzetten en een
windmolen installeren (zie ook
onder de rubriek platform
pjes). Er is een kresj en
eten, verzorgd door Rampen
plan. Zaterdag en zondag is
er op het manifestatieterrein
een programma met sprekers/
$ters. Onder voorbehoud zul-

NIEUW MATE RIAAL

Deze rubriek behandelt nieuw materiaal, folders,
pamfletten, krantjes, geschreven voor groepen
die aktief zijn in de antikernenergiestrijd. De
ze keer twee geschriften. De eerste is een spe-

ciale energiekrant, door
het landelijk platform te
gen kernenergie uitgege-
venin het kader van het of
fensief tegen de nieuwe re
geringsplannen. De krant is
een informatieblad over de
regeringsplannen en de ge
volgen van kernenergie voor
ons. Zij wordt in 60000 voud
en OR de eerstvolgende plat
formvergadering(l septem
ber) over de regio's ver
deeld. Ook zijn dan 1000
affiches voor de grote ma
nifestat:i,.e inemmeloord be
schikb.aar. Het is uiteinde-

lijk de bedoeling dat de
krant in de vestigingsplaat
sen zo breed mogelijk ver
spreid wordt.
In de krant komen artikelen
over kernenergie versus zu
re regen, over het ongeluk
in harrisburg en over de
kernenergieketen. Y.erder een
gesprek met een boerenecht
paar uit de Noordoostpolder
dat al jaren aktief is in de
antikernenergiestrijd. Er
staan ook artikelen in waar
in de politieke hoek wordt
belicht.
Het tweede is eén pamflet
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voor de manifestatie in de
NOP. Dit moet over het hele
land verspreid worden. Het
kan door plaatselijke groe
pen gebruikt worden. Deze
kunnen het origineel opvra
gen bij het sekretariaat.
Ook wordt gezocht naar groe
pen die het drukken voor
hun regio voor hun rekening
kunnen nemen. Ook bestaat de
mogelijkheid om het bij een
centraal punt een grote op
lage te drukken.
Over deze zaak krijgen jul
lie nog een brief, maar als
je nu al weet dat je een ori
gineel van het pamflet wilt
hebben of dat je de koördi
natié van het drukken in je
regio op je wilt nemen,
neem dan even kontakt op met
,het sQkretariaat.



PLATF 0 R1\1 PJES

Deze annoncerubriek is er voor iedere groep diê
denkt op deze manier materiaal ( of mensen, of
iets anders) te kunnen vinden voor aksies/ak
tiviteiten. Vanwege de vakantie dit keer wat
mager. De volgende keer, als de tegenbeweging
terug is van weggeweest, staat er meer in.

De redaksie van de nieuws
brief roept iedereen die
sksies of aktiviteiten on
derneemt op deze te melden
bij het sekretariaat en/of
er een stukje over te
schrijven voor de nieuws
brief (ook aan't sekreta
riaat opsturen). Ook (juist
kleinere aksies zijn het
vermelden waard, want wie
weet heeft een andere groep
er wat aan.

De energiewinkel in Nijme
gen zoekt vrijwilligersters
voor de winkel en/of di
verse werkgroepen. Voor
inlichtingen: Energiewin
kel, Daalseweg 30, Nijme
gen, tel. 080-237544 (ma.
t/m vrij. 14.00-17.30 U)

Op de Emmeloordse manifesta
tie op 22 september komt
een alternatieve energie
tentoonstelling. Een aan
tal groepen heeft al toe
gezegd materiaal mee te
nemen. Er is plaats zat op
het terrein, dus iedereen
die iets in huis heeft op .
het gebied van alternatieve
energie wordt opgeroepen
zoveel mogelijk mee te ne
men. Laat de windmolens ver
rijzen en de zonnecellen
branden,

De publiciteitsgroep van het
landelijk platform tegen
kernenergie heeft nog steeds
nieuwe mensen nodig. Opge
ven bij het sekretariaat.

De sekretariaatsgroep van
het landelijk platform roept
plaatselijke groepen op
zelf busvervoer te organise
ren naar de grote manifesta
tie in emme100rd. Met het o
penbaar vervoer is het erg
moeilijk om er te komen.

Iedereen die het niet eens
is met de nieuwe plannen
van de regering wordt op
geroepen om tussen 18 sep
tember (prinsjesdag) en 22
september een advertentie
te zetten in de annonceru
briek van een landelijk of
regionaal dagblad, met als
inhoud een oproep om naar
Emmeloord te komen. Het se
kretariaat van het platform
zal er dan voor zorgen dat
tussen al die oproepen een
aankondiging komt te staan
voor de manifestatie op 22
september. Tot ziens in Em
meloord.

OVERZICHT

In deze rubriek een overzicht van akties en lan
delijke vergaderingen met vermelding van de plaats,
de tijd en de naam van de organisaties. Ook voor
deze rubriek kunnen opgaven gedaan worden bij de
secretatiaatsgroep.

Landelijke manifestatie te
gen kernenergie op 22 sep
tember om 11.00 uur op de
renbaan in Emmeloord (NOP).
Organisatie: werkgroep
kernenergie NOP, Postbus
132,8300 AD Emmeloord.
Tel. 05270-17174.

Landelijke Platformverga
dering is op 1 september
om 10.30 uur in UtFecht.
De plaats is. nog niet be
kend. Hoogstwaarschijnlijk
vind je deze in de stuk
ken van de secretariaats
groep. Ook kun je bellen:
020-221366.
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KNIPSELARCHIEF

De energiewinkel in Nijmegen,
daa1seweg 30, tel. 080-237544
heeft vanaf 1973 een -niet
helemaal volledig- knipsel
en tijdschriftenarchief en
bibliotheek (± 1000 titels)
op het gebied van energie
(waaronder kernenergie).
Het archief en de biblio
theek is voor een ieder
te gebruiken van maandag
t/m vrijdbg tussen 14.00

·en 17.30 u.
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