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Waar /aat jij je peuk op
.debaani
Peuken vind je door de hele baan op
de afslagplaats, de fairway en de paden. De ene golfbaan heeft er meer last
van dan een andere. Vrijwel aIle golfbanen hebbenin hun reglement staan
dat roken in de baan is toegestaan mits
er geen peuken worden achtergelaten.
De NGF zou dit eigenlijk als etiquette
regel moeten vastleggen.
Rokers op de golfbaan beseffen onvoldoende dat hun peuken voor ergernis en
overlast zorgen en dat ze schadelijk zijn
voor het milieu. Peuken zijn vrijwel niet
biologisch afbreekbaar. De natuur heeft
2 tot 12 jaar nodig om een sigarettenpeuk 'af te breken'. Een sigarettenpeuk
vervuilt ongeveer 8 liter water als deze in
het water wordt gegooid. Daarnaast zien
vogels en vissen de sigarettenpeuken
voor voedsel aan. De moeite en kosten
voor het opruimen van' sigarettenpeuken
is groot en er ontstaat een 'onfris' beeld
door sigarettenpeuken op de grond.
Op tientallen golfbanen in Nederland
wordt aan rokers een goed en laagdrempelig alternatief geboden voor het op
de grond achterlaten van peuken - het
Barkadera zak-asbakje. Een simpele en
doeltreffende oplossing voor het opbergen van peuken tot er een afval- of asbak
in de buurt is.

Een Barkadera zak-asbakje is klein en
veilig. Het is gemaakt van hittebestendig materiaal en 99,9% luchtdicht zodat
er vrijwel geen luchtjes ontsnappen. Het
is geschikt voor langdurig gebruik, discreet en draagt bij aan het terugdringen
van sigarettenpeuken op straat of in de
natuur. Een sigarettenpeuk kan brandend
in het zak-asbakje worden gedaan. Deze
dooft direct na het sluiten van het dekseltje.
Milieu- en etiquettebewuste
rokende
golfers kunnen nu gebruik maken van
een Barkadera zak-asbakje voor hun
peuken. Zij ondersteunen daarmee alle
golfbanen die meedoen aan het "Committed to Green" initiatief en dragen bij
aan een harmonieuze sport- en natuurbeleving op de golfbaan.

Voor meer informatie:
Barkadera Personal Ashtrays
Hans de Bruin
0630509274
hans.debruin@barkadera.nl
www.barkadera.nl
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