Snow Extreme gaat strijd aan tegen sigarettenpeuken op skipistes
Sigarettenpeuken vormen ieder jaar weer een probleem op skipistes van alle
skigebieden. Rokers laten met elkaar miljoenen peuken achter op de skipistes, vooral
onder skiliften. De vraag is hoe je het voor elkaar krijgt om rokers daarvan bewust te
maken. Wie merkt het nu als je een peuk stiekem uit de skilift laat vallen?
Jeroen van Moort van Snow Extreme Wintersportvakanties en indoor skischolen in
Amsterdam en Zaandam gaat de strijd aan. Sinds 20 december verkoopt hij Barkadera
zak-asbakjes aan rokende wintersporters omdat duurzaam toerisme belangrijk is.
Duurzaam Toerisme is vakantie vieren, rekening houdend met milieu, mensen, natuur
en cultuur.
Rokers beseffen onvoldoende dat hun peuken voor ergernis en overlast zorgen en dat
ze schadelijk zijn voor het milieu. Een paar feiten. Peuken zijn vrijwel niet biologisch
afbreekbaar. Eén sigarettenpeuk vervuilt ongeveer 8 liter water als deze in het water
terecht komt. Daarnaast zien vogels en vissen de sigarettenpeuken voor voedsel aan.
Het is onmogelijk alle op de skipistes achtergelaten peuken op te ruimen. Als de sneeuw
smelt komt de vervuiling via het bergwater in beekjes terecht en uiteindelijk in de grotere
rivieren.
Jeroen is op het idee gekomen door de wintercampagne van Barkadera tegen
zwerfafval peuken op skipistes. De campagne is gericht op milieubewuste, rokende
wintersporters die roken in skiliften.
De campagne wordt gesteund door de stichting “Respect the Mountains”. Respect the
Mountains is een non-profit organisatie die een bijdrage wil leveren aan structureel
behoud van de natuur en de leefomgeving in de Alpen zodat toekomstige generaties ook
kunnen genieten van de bergen. Dit doet zij door de individuele wintersporter bewust te
maken van de kwetsbaarheid van de Alpen en van de simpele manieren om de
negatieve impact van de wintersporter zo klein mogelijk te houden.
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