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OPST~RT
infobulletin voor de antikernenergiestrijd

REDAKTIONEEL
De derde opstart. Een
dunne ditmaal. maar we
hadden gekozen voor re
gelmaat boven volume.
Het lijkt ons vooral op
dit moment belangrijk de
vaart erin te houden en
de initiatieven die er
zijn. te verweIden.
De antikernenergiestrijd
blijft zich konsentreren
op het organiseren van ma
nifestaties en informatie
avonden en het bestoken
van bestuurders met vra
gen, informatie en initia
natieven. HaaT de voorbe
reidingen voor de landelij
ke atoomstroomaktie zijn
in vol l e gang en Emmeloord
mobiliseert de poldergewas
sen.
Helaas is het nog steeds zo
dat de redaktie zelf ach
ter de meeste informatie
aan moet gaan en dat de be
reidheid van groepen om
zelf met stukjes te komen
niet (nog niet ?) zo groot
is. Omdat de opstart be
doeld is voor de groepen
zelf is het niet de bedoe
ling dat dat zo blijft.
Dus schri jf eens over ak
ties van je groep!
Ook de verzendin.s van de
opstart loopt nog niet op
rolletjes , masr er wordt
van alles aan gedaan om
het adressenbestand in Or
de te krijgen.
Als je groep de opstart
niet krijgt, bijvoorbeeld
omdat deze alleen aan de
overkoepelende organisatie
waar ze bi j hoort wordt ge
stuurd, kun je dat simpel
verhelpen door je groep op
te geven bij het sekretàri
aat van het landelijk
·pl at f orm.

AKSIENIEUWS
Vier •• Drie •• Twee •• Un •• NUL
De regering is nog niet met de plannen voor
vier (of drie. of twee. of één. of misschien

·dur ven ze toch niet) nieuwe kerncentrales ge
komen. De laatste berichten zijn dat het 6
november gaat plaatsvinden. Het lijkt erop
of öe Haagse Heren de storm afgewacht hebben
en het aantal aan te kondigen kernbolwer-
ken (hebben) laten afhangen van de hevigheid
van ons verzet. Nog even dus.

Manifestatie NOP 20 se t.
De manifestatie was helaas
geen onverdeeld sukses; de
kranten schreven er nog
slechter over .
Het was een onderonsje
van milieuaktivisten. Een
prettig bijeffekt is na
tuurlijk wel dat mensen
jaren-oude kontakten weer
konden vernieuwen. Hope
lijk heeft het de bewe
ging weer wat hechter ge
maakt.
De werkgroep kernenergie
NOP laat het er uiteraard
niet bij zitten. Zij gaat
allereerst een uitgebreid
verslag over de manifesta
tie uitbrengen.
Verder is de werkgroep be
zig een groentedemonstra
tie te organiseren: de ge
wassen uit de polder ko
men op vreedzame wijze in
opstand tegen kernenergie.
Dit gaat gebeuren op de
eerste dinsdag na het ·vel
len van het regeringsoor
deel over de nieuwe kern
centrales.
De werkgroep roept de an
dere mogelijke vestigings-
plaatsen ~n Borssele en
Doodewaard op om iets der-
gelijks t~~~eT~~I!L ~_

Meer info atJe; Rob Cre- W.A I
bas 05279 504i:~~
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AKSIENIEUWS

vervolg van peg I

Verslag infOI11Btieavond.
Wieringermeer.
Eén van de lokaties die voor
de nieuwe kerncentrales in
aanmerking komen is de Wie
ringermeer. Vlak voor de
landelijke manifestatie te
Emmeloord hebben Milieude
fensie, Contact Milieube
scherming Noord-Holland met
een paar aktievelingen ter
plekke een informatieavond
in Wieringerwerf belegd op
15 september. In de plaatse
lijke pers kreeg de avond
veel voorpublikatie.
Op de avond zelf kwamen zo'n
40 inwoners uit Wieringer
werf en omstreken opdagen.

Hans Becht van het Centrum
voor Energiebesparing legde
weer uit dat er geen behoef
te is aan kerncentrales.
Johan Bakker somde voor het
Landelijk Platform op, waar
om kernenergie onaanvaardbaar
is en dat het belangrijk is
dat vroegtijdig het verzet
weer opkomt. Jan Booij uit
Wieringerwaard hield voor
het Energiekomitee Schagen
en Omgeving een pleidooi om
opnieuw met anti-kernenergie
aktiviteiten te beginnen.
Publiekstrekker bij uitstek
was deze avond de CDA-gedepu
teerde Van Gelder, die zich
eerder dit jaar al -om finan
ciële redenen- een tegenstan
der toonde van verdere fi
nanciële aderlatingen aan
het Kalkarprojekt.
Hij sprak deze avond duide
lijke taal: er komt geen
nieuwe kerncentrale in de
Wieringermeer. Gedeputeer
de Staten zijn tegen.
In de diskussie daarop vol
gend werd Van Gelder aan de
tand gevoeld: hoe ver gaat
hij als de regering wél een
kerncentrale daar wil zetten?
Van Gelder vond dat teveel
koffiedik kijken. Hij ziet
nog geen kerncentrales komen.

Over de diskussie in het CDA
zei hij 'het te betreuren
dat enkele parijleden voor
hun beurt gesproken hebben',
daarmee doelend op Lansink
en Van der Linden. Van Gel
der lijkt niet zo overtuigd
te zijn dat er werkelijk ook
pannen voor nieuwe kerncen
trales komen. Hij staat daar
nogal, alleen in.
In de zaal bleken zich ook
CDA-raadsleden te bevinden
die verweten werden zich
niet.ondubbelzinnig tegen de
komst van een nieuwe kern
centrale uit te spreken.
Deze avond heeft er niet toe
bijgedragen dat deze Noord
Hollandse bestuurders beter
schap beloofden.
Na afloop vonden de CDA
raadsleden elkaar, en ver
zamelden zich + 12 mensen
om een afspraak te maken
voor nieuwe akties en akti
viteiten. Dat is wel een re
sultaat van deze avond.
Een start is gemaakt. De
Wieringermeer is nu ook
waakzaam.

Johan Bakker.

WIJ ZORGEN VOOR U
EN UW KINDEREN.

WIJ ZORGEN VOOR
KERNWAPENS EN
KERNCENTRALES
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Brievenlawines
De brief aan de gemeente
raden (zie opstart twee)
in de omgeving van de
eemsmond is Delfzijl en
Hefshuizen kennelijk ofwel
geheel ontgaan, ofwel in
het verkeerde keelgat ge
schoten, want dat zijn de
enige twee gemeenten die
nog niet hebben gereageerd
terwijl het toch belang
rijke plaatsen zijn. Er
wordt alsnog per brief
aan hen gevraagd een
standpunt (liefst tegen)
in te nemen.
Het platform eemsmond
werkt nu ook aan een alge
~enere aktie : de groep
probeert d.m.v. brieven
druk uit te oefenen op
CDA-bestuurders uit de re
gio. Lansink (zelf v66r)
heeft verklaard dat het
CDA sowieso v66r de bouw
van nieuwe kerncentrales
is •••••
Alleen wanneer CDA-be
stuurders uit de regio's
waarin eventueel een kern
centrale zou moeten komen
zich bij hem melden met de
mededeling dat zij geen
kerncentrales blieven valt
er nog te praten.
Verder is het platform op
dit moment bezig een groep
boeren en boerinnen tegen
kernenergie op te richten
zoals die in de Noordoost
polder al bestaat.
Informatie : Regionaal
platform Eemsmond, Folke
Meyer, tel 05968-1568
Ook het brabants platform
had een brief in de pen
( zie opstart twee).
Deze is breder van op
zet; zoveel mogelijk ar
gumenten tegen kernener
gie worden zo helder moge
lijk op een rijtje gezet.
Maar ook wordt gewezen op
een alternatief brabants
ener8iescenario, nagere
kend door de stichting



MATE RIAAL

energie en samenleving
en wordt de wel ~eer elas_
tische interpretatie van
de B~ID aan de kaak gesteld
De 700 groepen en groepe
ringen wordt niet alleen
om een standpunt gevraagd,
maar ook om akttef deel
te nemen in het platform.
Ook kunnen groepen info
materiaal krijgen om de
eigen achterban te akti
veren.
Eén vervolg op de brief
zal zijn dat de groepen
die zich tegen kernenergie
uitspreken een petitie in
die richting zullen (kun
nen) ondertekenen.

UFo. blijvend gevaarlijk
Je hoeft niet altijd te
schrijven, je kunt ook
bellen. Hoe goed worden
wij beveiligd, hoe groot
is de kennis van.het 'be
voegd gezag'?
In september zijn voor de
tweede keer een aantal ge
meenten gebeld met de me
dedeling dat een 'weten
schappelijk onderzoeksbu
ro' (hi) wilde weten wat
men zou doen bij een ern~

stig ongeluk met een UF6
kontainer. 'Men', dat wa
ren de politiechefs en
brandweerkommandanten van
een zestal g~meenten.

Het eerste 'onderzoekje'
was in mei. Een verslag
hiervan staat in afval 20
De aktie van september
staat in afval 23.
Ook nu weten de korpsen
nog van niets. Men heeft
geen benul wat het pre
cies is en nog minder o
ver wat er bij een ongeluk
zou moeten gebeuren.
'zo'n ongeluk komt niet
voor omdat het nog nooit
gebeurd is' Kortom het
blijft nodig om te bellen,
hoe meer hoe beter. Je
krijgt de leukste antwoor
den.

Weiger Atoomstroom!
Zoals inmiddels hopelijk,be
kend °is gaat binnenkort de
nieuwe landelijke atoomstroom
weigeraktie van start. In
sommige plaatsen is men al
lang bezig met weig~ren. In

Den Bosch zijn 2 leden van
de stroomgroep onlangs door
een valse truc afgesloten
door het GEB (via het huis
van de buren).
De weigeraars hadden sinds
1~81 1 gulden van iedere e
nergierekening niet betaald.
De groep heeft symbolisch
de elektriciteitskabels
van het gemeentehuis doorge~

knipt. Meer over de aktie in
Stopkontrakt 10. (meer info:
Stroomgroep Den Bosch. Han

uit de Pers

Allicht

De opwerkingsfabriek Euro
chemie te Mol dreigt geslo
ten te worden;
BMF sluit een monsterver
bond tegen CDA;
Atoomvrijstaat~ hoe gaat
het daarmee?O
Allicht komt begin novem
ber L'it.

Afval: 23

Verhaal over tritium;
hongerstakers tegen kern
wapens voor het Catshuis;
rapport over de gevolgen
voor het IJsselmeerwater na
een ramp met een k.e. cen
trale in Urk (1980);
interview met mensen die
met uraniumwinning te maken
hebben;

NIEUW

"Het mediaboek" door Gerard
Boon en Kees Br ant s , Uitge
geven door St. Burgerschaps
kunde, f 12,65. Dit boek
bi,ct een handleiding om de
weg te vinden naar de kran
tenkolommen en de radio- en
t.v.-kanalen. Oaarnaast een
zeer uitgebreide adressen
lij,t.
In het boekje "Onbeperkt
houdbaar~ uitgebracht door
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en Harriet, Kennemerland 16,
Den Bosch. tel: 073-423871)
Overigens kunnen groepen die
meer willen weten over de
aktie, of er aan mee willen
doen en dat nog niet gemeld
hebben, kontakt opnemen met
Strohalm. De landelijke ak
tie start na de regerings
beslissing over de nieuwe
kerncentrales. (meer info:
Aktie Strohalm. Oude Gracht
42, 3511 AR, Utrecht, tel:
030-314314) •

••

strategie-discussie van het
Landelijk Platform radio-ac
Uef afval;
continuing story ot UF 6;
kerncentrales schuldig aan
zur.e regen;
20-10 manifestatie in
Borssele.

Vredesaktiekrant nuQmer 9:

Samenwerking van de vredes
beweging met Landelijk Plat
form tegen Kernenergie;
'kernenergie/kernwapens: do
delijke broertjes;
interview met André Mom:
werkte als bouwvakker a.d.
bouw van Dodewaard. Nu ak
tief in "boeren en boerin
nen tegen k.e. NOP'.

~tuur en Milieu, wordt de
uitkomst van een onderzoek
naar duurzame energievoor
ziening gepubliceerd. De
konklusie van het onderzoek
is dat Nederland zich van
energie kan voorzien met
zon en wind onder handha
ving van het welvaartspeil
van 1980. Het boekje is te
bestellen bij Natuur en Mi
lieu, tel. 030-331328.



PLAT.FO Rl\IPJ E S

AANKONDI·GINGEN

De folder "~!!n!n~~g!
feiten die u m~et_kennen" is
vanaf nu voor groepen GRATIS
af te halen bij Aktie Stro
halm (zolang de voorraad
strekt).
In deze folder worden een
aantal feitelijkheden m.b.t.
kernenergie helder en over
zichtelijk op een rijtje ~e

zet. Goed te gebruiken in de

20 okt.: organiseert Zeeuws
Platform een manifestat!!
in Migdelburg om te prQtes
teren tegen de 4 te bouwen
kerncentrales. Plaats:
Rijks Pedagogische Akade
mie, Kruit~olenlaan 60 te
~iddelburg. Tijd:14.00
18.00. Meer info: 01100
28259.

24 okt. is er een openba
~~nd i n--!!~!.!!!.il. , ge
organise&rd door het Regi
onale Platform Eemsmond.
Er worden dia's over de
k.e.-cyclus getoond + een
toelichting daarop + een
diskussie over de argumen
ten v66r k.e. (leer uw·te
genstanders kennen).Plàats:
zalencentrum De Bolder,
Molenberg 13, Delfzijl.
Aanvang 20.00 uur.

De Nijmeegse Energiewinkel
organiseert de "~!!!!.9!.!.:.

4-da.ags!" van 25 t/m 2'8 okt.
Er is een markt'~aarop ener
giebesparing en du.urzame
energie centraal staan + 3
avondprogramma's. Plaats:
Het Kolpinghuis, Smetiu~

straat~ Nijmegen. Meer info
080-237544.

Met de tentoonstelling
'Tegen de Stroom in' onder
ste'unt de Stichting voor

stand en op informatie-avon
den.

Ook. Sittard heeft nu een
kn!2~~larchi~f met krante
artikelen, o.a. ~Ver de
anti-kernenergiestrijd. Je
kunt er alle werkdagen te
recht. Adres: Rampenplan,
Putstraat 22, Sittard. Tel:
04490-24803.

Milieu Edukatie (SME) mi
lieu-en energiegroepen op
het gebied van voorlichting
en edukatie. De voorberei
ding van zo'n avond word1:
ook door SME begeleid.
Mensen of groepen die meer
willen weten over de ten
toonstelling enlof onder
steuning op voorlichtings
of edukatiegebied worden
verzocht kontakt op te ne
men met: SME, Oude Gracht
42. 3511 A~~ Utrecht, tel.
030-333357, vragen naar
Hans van Teijlingen.
Agenda tentoonstelling:
7-10 t/m 4-11: Milieu Edu
katie-Centrum.Eindhoven,
Genneperweg 145. .
5-11 t/m 9-11. Sittard, Ka
tholieke Lerarenopleiding.
12-11 t/rn 15-11: Geleen,
Katholieke Lerarenopleiding
'Hanenhof'.

21 nov. organiseert het
Brabants Platform een avond
voor mensen die in .de omge
ving van Moerdij~ wonen, te
Breda. Oe bedoeling is om
een aktiekomitee Moerdijk op
te richten.
Plaats. nog onbekend.

De eerstkomende Land§!iJke
Platformve~g. is op 17 no
vember.
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KOLOFON
OPSTART, infobulletin
op initiatief Van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
groepen die aktief zün
- of willen worden -
in de anti-kernener
~iestrijd. We hopen
dat dB inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, mét elkaar in
kontakt te komen via
elkaars 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: 'Groepen
die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden bij h~t sekreta~

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
RedaktiemedeWerkers:
Liesbeth Hagt. Jos
Verhoeff. Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
rïngp.lantso.en 9. 1017
ZO Amsterdam, tel. 020
221366. Giro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 ~ per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijvers(-faters).
1lIij behouden ons ll.et
recht voor artikelen in
te korten. Na. overleg
wordt bekeken onder wiens
naam het dan komt.
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