
“Global Zero Now” International Bicycle Tour 
Internationale fietsactie: 

“Atomwaffenfrei.jetzt“ - „Kernwapenvrij.nu“

17 mei – 4 juni 2012

De aanleiding
21 en 22 mei 2012 zal in Chicago de volgende NAVO-top plaatsvinden. In de vorige top in Lissabon 
was de Verdragsorganisatie niet in staat een consensus op het gebied van de VS-kernwapens in 
Europa te vinden. De NAVO  belijdt in principe de vermindering van wapens maar toch steunt de 
NAVO nog steeds op afschrikking, zolang kernwapens bestaan.
Wij willen een vreedzame wereld zonder kernwapens. De tijd ervoor in actie te komen is nu.
De VS zijn van plan hun bommen van de typ B61 te moderniseren. Het gaat erbij precies om de typ 
die ze in België, Nederland, Duitsland, Italië en in Turkije hebben gestationeerd. De geplande 
modernisering is zo veelomvattend dat een nieuwe wapen met nieuwe militaire vaardigheden 
gestationeerd zou worden. In het gevolg staat een nieuwe kernbewapening te verwachten.

Wij willen veiligheid zonder kernwapens:
Onze actie
Met  een  fietstocht  voor  en  na  de  NAVO-Top  zullen  we  actief  en  creatief  voor  vrijheid  van 
kernwapens intreden. Wij fietsen naar  United States European Command (EUCOM) in Stuttgart-
Vaihingen, naar drie kernwapenlocaties in Europa en naar Brussel naar het NAVO-hoofdkwartier.
De fietstocht is een actie in het kader van de campagne: atomwaffenfrei.jetzt, wier kern-eisen zijn:

• het verbod en het slopen van alle kernwapens wereldwijd,
• het demonteren van kernwapens in plaats van moderniseren,
• de aftocht van alle atoomkoppen uit ons land.



Het doel van de campagne is niet alleen een Duitsland en Europa zonder kernwapens, maar ook de  
weg te banen voor een kernwapenvrije wereld. De aftocht van de VS-kernwapens en het einde van 
de nucleaire deelname zouden eerste stappen zijn. Wij pleiten voor volledige uitbanning van alle 
kernwapens wereldwijd. Die zal bereikt worden door een juridisch bindende verdrag in de zin van 
een “kernwapen-conventie” en de omzetting ervan. Wij willen dat er nu mee begonnen wordt. 
Daarom heeft de campagne de titel „atomwaffenfrei.jetzt“ / kernwapenvrij.nu

Da actie-fietstocht heeft drie etappes:
Deelnemen kan je aan elke etappe apart; ook is het mogelijk alleen maar enkele dagen mee te doen. Wij  
zijn geen sportevenement maar fietsen met een gematigde groepsnelheid. De dagelijkse trajecten van de 
etappen 2 en 3 zijn tussen 40 en 80 km. (De dagelijkse trajecten in de sterritten variëren naarmate hoe ver  
het beginpunt van Stuttgart weg  is.) Groepsovernachtingen worden zo goedkoop mogelijk georganiseerd. 
Voeding word zo ver mogelijk  in de groep georganiseerd.  Bijdragen in de onkosten moeten we heffen.  
Donaties zijn  welkom. Transport  van bagage zal  naar  het  zich laat  aanzien alleen in de deerde etappe  
mogelijk zijn. 
Onderweg zullen we meerdere gemeentes met Mayors for Peace (burgermeesters voor de vrede) 
bezoeken, politici ontmoeten en acties plegen bij de kernwapen-locaties. Met een briefkaartactie 
verstrekken we informatie aan de mensen onderweg en vragen deze met ons actief te worden 
voor een wereld zonder kernwapens.

Etappe 1
17 mei – 19 mei 2012
Opening-Sterrit 
naar het EUCOM (United States European Command) in Stuttgart-Vaihingen
Vanuit alle richtingen fietsen vredesactivisten enige dagen naar het EUCOM en komen - zaterdag 
19 mai om 12:00 uur - daar bijeen om gezamenlijk actie te voeren. 

Etappe 2
“Stafette” van Stuttgart naar Büchel
20 mei – 26 mei 2012
Vanuit het EUCOM via  Vaihingen,  Bretten, Wiesloch, Heidelberg, Mannheim, Biblis, Darmstadt, 
Mainz, Wiesbaden, Koblenz en Cochem zullen wij  voor de aftocht van de kernwapens werven, 
andere vredesgroepen ontmoeten,  perscontacten waarnemen en door enige Mayors for  Peace 
worden ontvangen. 

Andreas Zumach –  Roland Blach -Brigitte Schlupp-Wick und Wolfgang Schlupp-Hauck  – Johanna Pfeffer



Etappe 3
Internationale „drie-ligplaatsen-tocht“
Zaterdag 26.5 – maandag 4.6.2012
In België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije liggen VN atoombommen. In all 
deze landen is er al jaren protest tegen deze massavernietiging wapens. Middels 
de internationale tocht willen wij een bijdrage leveren om het protest europees te 
maken en nodigen daarom mensen uit alle landen met liggingen van VN 
kernwapens uit, mee te fietsen. 
Wij beginnen met een actiedag bij de Fliegerhorst Büchel in Duitsland en fietsen 
dan naar de kernwapen lagers in België met name de Vliegbasis Kleine Brogel en in 
Nederland naar de Vliegbasis Volkel. Daar willen we met vredesorganisaties uit B 
en NL telkens een actiedag organiseren en c.q. verdere protest acties voeren.
Op deze etappe zal ons Andreas Zumach begeleiden en voor een lezing 
beschikbaar zijn. Vanuit Volkel fietsen wij dan naar Brussel naar het NAVO-
hoofdkwartier en zullen daar op 4 juni eindigen. De plannen van aanpak worden 
nog bewerkt. Vredesorganisaties of –groepen –vooral  uit België en Nederland 
welke onze acties onderweg  willen steunen, vragen wij van harte contact met ons 
op te nemen.

Voorlopige routebeschrijving etappe 3: 
Sa, 26. Mai 12 Cochem – Büchel – Daun ca. 45 km
So, 27. Mai 12 Daun – Schleiden ca. 65 km
Mo, 28. Mai 12 Schleiden – Aachen ca. 55 km
Di, 29. Mai 12 Aachen – Peer ca. 70 km
Mi, 30. Mai 12 Vliegbasis Kleine Brogel - Roermond (?)/of Peer(?) 
Do, 31. Mai 12 Peer – Uden 80 km / of Roermond - Afferden 65km
Fr, 1. Jun 12 Aktionstag Vliegbasis Volkel
Sa, 2. Jun 12 Vliegbasis Volkel – Geel ca. 80 km
So, 3. Jun 12 Geel – Brussel ca. 75 km
Mo, 4. Jun 12 Brussel – terugreis

Bagage: Een auto voor de transport van bagage zou georganiseerd worden.
Groepsovernachtingen en proviand worden zo goedkoop mogelijk georganiseerd. D.w.z. 
overnachtingsplaatsen kunnen hallen, campings of goedkope groepsaccomodaties zijn. Ook voor de 
verzorging zijn we op zoek naar mensen en groepen welke ons steunen door een gratis overnachting of een 
gratis maaltijd mogelijk te maken.
Tegemoetkoming in de kosten: Maar ook met een zuinige calculatie zullen we een dagelijkse vergoeding 
van kosten van € 30 per deelnemer moeten rekenen.

………………………………………………………………………………………………………………….



Voor alle drie etappes geldt de eigene verantwoordelijkheid van de deelnemers:
Wij zijn geen commerciële organisatie en niet aansprakelijk als reisorganisatie. Het lukken van de toer wordt niet 
gegarandeerd. Elke deelnemer/deelnemster fietst met eigen verantwoordelijkheid. Wij bevelen aan, een helm te 
dragen, omdat tijdens groepstochten onoplettendheid makkelijk tot een val kan leiden. Iedereen zou een WA-
verzekering hebben, die in het geval van een door hem veroorzaakte schaden aansprakelijk is. 
Het geldt ook eigenverantwoordlijkheit voor de staat en functionaliteit van de fiets. Wie niet zeker weet, dat hij/zij 
met de fiets op stap kan gaan, zou vooraf de fiets door een fietsenmaker laten controleren. In het geval van 
fietspech onderweg zullen we vanzelfsprekend proberen de fiets te herstellen. Maar een volledig equipment voor 
ieder geval kunnen wij niet meenemen.
Uiteraard is ooi iedereen eigen verantwoordelijk ten opzichte van verkeersregels. Consideratie onderling zou in een 
fietstocht voor de vrede vanzelfsprekend moeten zijn. Het organisator team behoudt zich voor, deelnemers uit te 
stoten in het geval dat iemand zonder consideratie andere deelnemers of het doel van de actie toer in gevaar 
brengt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Aanmelding:
Inschrijving voor de hele toer, een enkele etappe of enkele dagen is dadelijk mogelijk
- per email  johanna@pfeffer.nl
- per telefoon: 0049 - 176 - 99 789 770 / 0049 – 89 – 809 266 90
- of per brief: Johanna Pfeffer, D-Clemensstr. 12, 80803 München

Verdere informatie vindt u op www.atomwaffenfrei.de
De aanmelding is vrijblijvend 20 februari  - erna kan een voorschot gevraagd worden om c.q. 
noodzalkelijke annulatiekosten te kunnen dekken. Tot medio februari zal aan alle aangemeldde 
deelnemers een stappenplan met dagelijkse plannen gestuurd worden. 
 De bindende aanmelding zou mogelijk tot 29.02.2012 aankomen. Lagere aanmeldingen kunnen c.q. 
bij sommige verzorgings- of overnachtingsplaatsen niet meer mee genomen worden. 

Wir verheugen ons op vele medefietsers:
Het organisatoren team:
Johanna Pfeffer, Brigitte Schlupp-Wick
Roland Blach, Wolfgang Schlupp-Hauck


