
aa rga ng ,Jun ~

OPST"RT 6
i nfobullelin voor de anlikernenergieslrijd

REDAKTIONEEL

De kern cen trales zün er
door en naar een tüdel üke
a fva lplaats wor dt naars tig
door gezocht.
We hebben het al l emaal ver
wacht. maar waarschünlük
za l ieder van ons woede
voelen als zo ' n besl uit over
de hoo fden van velen, ge 
nomen wordt .
Laten we onze woede goed ge 
bru i ken om steeds meer men
s en aktief te maken en te
houden. Daarbü, di e kern
cent rales stààn er nog
niet • ••

Wat betreft Opstar t :
de eerstvolgende zal wegens
vakanties pas eind augus 
tus/begin september ver 
schÜnen . Dat vinden we op
zich jammer. want ook in de
komende maanden zul len er
genoeg ak tiviteiten ZÜn .
We wil len alle groepen bÜ
deze nogmaals vragen zel f
ak tiviteiten en ak t ies aan
ons door t e geven en l iefs t
ook zelf de kopU t e verzor
gen . Daar wordt dit bl aadje
al leen maar levendiger ,
veelzüdiger en vollediger
van. Het adres en tel.nr .
van de r edakt i e staan in de
kolofon .

Succes bü al le aktiviteiten 1

AKTIENIEUWS
Tent enkamp

Waar het har ds t getrokken wordt, komt he t
mees t. Hiervan ui t gaand komen de t wee kern
centrales en de i nt er um ( !?)opslag van af
val op het indus t rieterrein Moerd ijk.
Op het gehouden pi nksterweekend bleek al dat
heel veel mensen een bezetting van dit ter 
rein wel zagen zi t t en. I n eerste i nstantie

vanwege het afval , maar op een
ver vol g vergaderi ng van ISju-

werd unani em afgesproken
afva l en kerncentrale ' als
aktiepunten te nemen . Onzin
om deze te scheiden. Op S.
6 en 7 oktober wordt een
t entenkamp opger icht . Van
uit di t kamp worden l euke
l udi eke , geheime . maar ge
weldl oze akties gevoerd .
Gedacht wordt om te begin
nen met een feestelijke
optocht vanuit l age Zwa l u
we (dat heeft een station)
Het is de bedoeling da t r e
gio "s de boel gaan organi
seren dat er een landelijk
overleg/koördinatie komt .
Maar het is nog de vraag
om dat a l konkreet in te
vullen. Voor wie mee wil
helpen .
I nfo, Wim. Pos t bus 384

6700 AJ Wagen i ngen

Mededelingen: Landelijk
over leg t ent enkamp Moerdijk
7 j uli, 12 uur e r gens i n
Utrecht. ( bel Henk: 020
768974)

Verkiezingscampagne
Zo rond april , tussen de
gemeenteraads- en par le
mentsverkiezingen za l een
aktieweek pJaat s YiDden om
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vervolg van pag 1
dat de komende verkiezing
en beslissend kunnen zijn
voor de antiekernenergie
strijd in Nederland.
Gedacht wordt aan een kon
gres, het aanbieden van
handtekeningen en autono
mere akUes. De aktieweek
zou voor allerlei groepen
een aangrijpingspunt~
ten zijn. Het is overigens
niet de bedoeling stemad
viezen te geven. Het gaat
om kiezersbeinvloeding.
Ook moet van de aktieweek een
dreiging uitgaan voor na de
verkiezingen.
Info: Silbe Schöne

020-221366

TH Twente medewerker Wim Smit
gaat een onderzoek doen naar on~

gelukken met kerncentrales in
de geplande vestigingsplaatsen.
Groepen uit deze plaatsen wordt
verzocht hieraan deel te nemen.

Ondanks de uitspraak dat er geen
uitspraak gedaan zou worden heb
oen GS Zeeland en B&W Borssele
zich vóór k.e. uitgesproken.
In brabant is het allemaal nog
bedroevender, maar dat is be
kend.

Het pinksterweekend is geevalu
eerd. Het platform moet uitkij
ken dat door het wegblijven van
de aktiepoot, de papieren poot
niet te sterk benadrukt wordt.
Over het waarom van dat weg
blijven waren de meningen ver-

Aktie tegen kernreaktie
Een tiental mensen heeft dinsdag
18 juli uit protest tegen de
voorspelbare kamerdebatuitslag
het hoofdkantoor en het technisch
hoofdkantoor van de PNEH in den
Bosch proberen te bezetten. Het
eerste mislukte --men wilde de
klokketoren in- omdat de deur
niet op tijd werd gevonden.
Maar de parallelaktie lukte per..
fekt. De mensen zijn met
een ladder het blokkendoos
vormige gebouw opgeklommen en
hebben een paar spandoeken uit
gehangen. 's middags zijn ze
zelf weggegaan.
Overigens is de aktie goed l.n de
pers teecht gekomen.

info: Johan bakker
020-221366

deeld : ligt het aan de papie
ren poot of aan andere faktoren?
Er wordt een diskussie over ge
organiseerd (!?).
De verslaggeving over de atoom
stroomakties was duidelijk de
mist in gegaan. "op een laag
pitje zetten"is een wel heel
marginale interpretatie van
de werkelijk gebruikte term:
"ondersteunend werken"
We zouden elkaar niet verket
teren.

publiekskampagne: zie aktienieuws

Er is versterking nodig voor
de afvalplaatsengroep. Het blijkt
heel moeilijk om uit alle 12
plaatsen mensen te krijgen.
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Platform Wijchen
De aktiviteiten in Wijchen (zie
vorige nummer) zijn niet voor
niets geweest. Maar liefst 6800
handtekeningen zijn op 4 juni
j.l. aan de kommissie Geertsema
aangeboden door het gemeentebe
stuur van Wijchen. Tijdens het
bezoek van de kommissie vond er
een kleine, gezellige demonstra
tie plaats en na de besprekingen
mocht een afvaardiging van de
aktiegroep ook nog een gesprek
je met de kommissie hebben. Het
gemeentebestuur heeft zich als
één van de weinige afvalgemeen
ten uitgesproken tegen opslag
van afval in hun gemeente.
Daarmee lijkt het gevaar voor
Wijchen geweken te zijn, aange
zien er nog steed s gemeenten
zijn die de achterdeur open
houden.

Platform Eemsmond
Ook Delfzijl heeft 5 juni jl
een bezoekje gehad van de com
missie Loevendaal. Geen gries
meel dit keer, maar hun komst
ging niet onopgemerkt voorbij.
Een grote groep in het zwart
wit geklede mensen trokken over
het marktplein. Drie van hen
stelde de kommissie voor: eentje
prees luidkeels het afval aan,
de andere twee duwden een kar
met uranium voort. Onderwijl
werd het winkelende publiek,
het was net markt, op dé aktie
geattendeerd m.b.v. pamfletten
en leuzengeroep. Bij het gemeen
tehuis werd een afvalrace gehou
den, 13 personen deden hier aan
mee. 12 (afvalgemeenten) vielen
af en de 13e, de winnar bood de
kommissie, die inmiddels echt
gearriveerd was, ieder een wind
molentje aan. De kommissie werd
zo aardig te kijk gezet. Een en
ander trok veel belangstelling
van de plaatselijke en regionale
pers.

Oniags is bekend geworden dat
er in Noord-Duitsland op 10 km
afstand van Delfzijl, een kern
centrale gebouwd gaat worden
t.b.v. de energievoorziening van
een nieuw op te zetten industrie
gebied in de Dollardhaven. Er
zijn plannen om in totaal 5 nieu
we, grote industrieterreinen met
evenzeveel kerncentrales in de
deelstaat Neder- Saksen bij te
bQuwen. Het is maar de vraag of
dit in de toekomst rendabel zal
worden, men denke aan Moerdijk ••
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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 de 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 het sekreta~

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
V1'8agd.
Redaktiemedew~rkers:

Liesbeth Hagt, Jos
Verhoeff, Riane de
Koster
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
ringplantsoen 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
schrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. De inhoud zal
zoveel mogeli.jk recht
worden gedaan.

de beide overheden nog niet ge
ratificeerd. Bovendien geldt in
Nderland de veiligheidsnorm dat
er in een straal van 10 km rond
een kerncentrale 'slechts'
25.2000 mensen mogen wonen. Af
gezien van het feit dat dit een
tamelijk willekeurig gekozen
gétál is. wordt dit even serieus
genomen. Er werden officieel
25.6000 inwoners geteld, de norm
is dus al overschreden. Bij ei
gen telling bleken het er nog
eens 5 à 6duizend meer te zijn.
Is-men soms gestopt bij de
grens ???
Opzèt niet gelukt
Het opzetten van een Regionaal
Platform tegen kerngeweld (dus
kerncentrales en kruisraketten)
is in eerste instantie door ge
brek aan belangstelling niet
gelukt. Mochten mensen er toch
zin in hebben: NIVON, Rob de Wit
of Sjoerd Vanderroo1,
tel. 0l0~U8824

Landelijk overleg tenten
kamp moerdijk:
7 Juli, 12 uur ergens in
Utrecht.
(bel Henk, tel. 020
768974)

plannen buit voor de bouw
van twee kernfysische on
derzoekscentra in Ned.;
werkweekend 26/27mei AKff
: over de 4 ideeën die
tijdens het LPTK-weekend
besproken en verder uit
gewerkt zijn.

LOSSE ARTIKELEN
stukjes van de legpuzzel
om een K.e. naar de moer
dijk te halen nauwgezet
in elkaar gepast worden.
In wetenschae er samenle
ving nr. 5, 1985 twee ar-
tikelen over de. gevaren van
lage stralingsdoses
( te krijgen bij oude
gracht aD 3511 AT utrecht
tel. 030-322180 9.00-13.00)

volgende platformvergade
ri~g: 17 augustus 1985
tijd: 11.90 (r) uur
plaats AHI; strohalm,
ouda~racht 42, Utrecht.

Afval 28:
Opslag van r.a. afval in
de zee: over de mogelijk
heden van opslag in de
oceaanbodem; vertrouwelij
ke stukken FO~ gestolen:
de aktiegroep NOP maakte
de eerste vertrouwelijke

Volkskunt
twee achtergrondartikelen.
12-6-85, Open forum
"keus voor k.e. moet kri
sis bezweren"- door
Wouter van Dieren van het
e.v.E.
30-5-85:
"8rabantse lobby legt sce
nario voor plaatsing kern
centrales bloot", hoe de

Een kerncentrale in de Dollard
haven zou kunnen betekenen dat
er 2 kerncentrales op nog geen
10 km van elkaar komen, mits
hiertegen geen. effektief verzet
gèboden wordt. Daarom geven 4
nederlandse en de duitse A.G.K.
20 juni a.s. een persconferentie
in Emden. De pers zal dan ver
teld worden wat ze van de nieuwe
plannen vinden en wat ze met de
p.k.b. gaan doen. 's Avonds
wor4t er een openbare avond ge
organiseerd met Herman Damveld
en een Duitser. De bedoeling is
om, 'voorlichting te geven over de
mogelijkheden tot nederlands
verzet tegen dé duitse centrale
Alvast een voorproefje: Eén mo
gelijkheid is het streekplan
als drager van publieke belang
en. In Groningen hebben 41 van
de 50 gemeenten zich uitgespro
ken tegen kernenergie. Verder is
het Dollardhaven verdrag tussen
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