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Zaterdag 3 juni komt in IJmuiden
een schip aan waarmee radio-aktief
afval uit Nederland, België, Zwitserland en Engeland naar de Atlantische Oceaan zal worden vex~oerd.
Daar wordt het overboord gezet.
De overslag in IJmuiden vindt
plaats op de maandag, dinsdag en
woensdag, waarschijnlijk in '
Buitenhaven 2 en de naam van het
3400 ton metende s chip is de
ms MARGRET SMITB

programma
14 . 00 uur Verzamelen Marktplein
Muziek
14.15 uur Vertrek naar de kop van
de Haven.
Verkla.r ing Jan Ruijter
Slot demonstratie
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DEMONSTREER MEEWij protesteren omdat:
- de zee geen vuilnisvat is
- de vaten stukgaan
- de zee , de lucht en het land
al radioaktief vervuild zijn
Stroomgroep IJmond Kennemerland
Uranuss traat 16 , 02550- 30840

IJmuiden

het voedsel met de dag radioaktiever
wordt
zonder kernenergie er ook geen afval is
STOP KERNENERGIE: GEEN RADIOAKTIEF AFVAL DE ZEE IN

Op deze afbeelding is te zien hoe
belangrijk de dumping van radioaktief afval is in de kernenergie.
Enige tijd geleden sprak men van
net in de i-jskast stoppen van de
verdere plannen met de bouw van
kerncentrales.·Alles wijst er
echter op, dat er hard aan de
voorbereiding gewerkt wordt om
de kernenergie-plannen toch door
te laten gaan. Feiten:
- de elektriciteitsmaatschappijen
van zeeland, noord-brabant en
limburg gaan fuseren: meer kapitaal voor de koop van een centrale.
- er zit weer schot in het onderzoek
t.b.v. de dumping van r •.a. -afval in
het zout van groningen en drente.
- het opnieuw in werking stellen van
de opwerkingsfabriek in Mol, momenteel al de grote radioaktieve vuil
verzamelaar van europa.
- vermoedeliik is er een koppelkontrakt
tussen naderland en belgië, waarbij
belgië zich toelegt op de opwerking
van kernafval uit de beide landen en
nederland de afvaloPslag voor zijn
rekening neemt, omdat de zoutkoepels
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beter voldoen als de kleilagen,
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~ute:

NZH 72,
Marnixstraat.
Haarlem:
NZH 70, 13.25 uur
Haarlem-station.
Beverwijk: NZH 74, 13.31 uur
Beverwijk~station

Marktplein; Kennemerlaan;
Kerkstraat; Zuiderkanaaldijk;
Kop van de Haven, standbeeld
Man met de Lamp.

