Artikel Wintersporters.nl >> rotzooi opruimen

De sneeuw smelt weg, bloemen komen weer naar boven en waar twee maanden
geleden nog geskied kon worden zijn nu fleurige alpenweiden. Alleen worden deze
weides ontsierd door de resten van een seizoen wintersport. Blikjes, papiertjes,
materiaal, en een heleboel peuken liggen in de natuur.
Opruimen
Steeds meer skigebieden, of de VVV's van deze gebieden, organiseren opruimdagen
om deze rotzooi van de berg te krijgen. Natuurlijk lukt het niet om alles op te ruimen. Het
doel van deze schoonmaak dagen is dan ook maar gedeeltelijk het echte opruimen zelf.
Het gaat er vooral om, om de toeristen te tonen wat elk jaar op de pistes achterblijft als
de sneeuw wegsmelt.

Vijfde paal
Waarschijnlijk gooien maar weinig wintersporters echt veel weg in de bergen. Maar er
zijn heel veel wintersporters. Indrukwekkende getallen lieten mij behoorlijk schrikken.
Onder een gemiddelde stoeltjeslift liggen 30.000 peuken! Vooral de 'vijfde paal' is
indrukwekkend. Bij moderne liften is een sigaret vaak op bij de vijfde paal. Een ware
asbak is hieronder te vinden. Maar het zijn niet alleen sigaretten die gevonden worden.
Papiertjes, plastic, kapot materiaal, flessen, blikjes, batterijen, aanstekers en nog veel
meer rotzooi ligt verspreid over het skigebied.
Gisteren werd er in een ochtend door zo'n twintig elf tot twaalf jarigen niet minder dan
450 kilo aan afval gevonden in het skigebiedje van Puy Saint Vincent. In andere
skigebieden is het niet anders, vaak zelfs erger.

Bron
Natuurlijk is het ernstig zoveel afval in de natuur. Dieren stikken in plastic en papier,
planten groeien niet meer onder afval, batterijen lekken leeg in de grond en peuken
vervuilen eveneens alles om zich heen.
Het grote probleem ligt hem hier in het feit dat de bergen zeer kwetsbaar zijn (de natuur
zelf is al hard genoeg) en vooral dat de bergen letterlijk de bron is voor lager gelegen
dalen. Grote delen van de bevolking zijn afhankelijk van het water wat uit de bergen
komt. De bergen zijn 'de' wateropslag voor drinkbaar water. Als dit water vervuild word
door rotzooi wat wij achter laten zijn de gevolgen behoorlijk.

Opletten
Als iedereen een beetje oplet en zijn eigen rotzooi meeneemt (en andermans rotzooi
eventueel ook opruimt) dan zijn er over een paar jaar deze opruimdagen misschien
helemaal niet meer nodig. Zou dat niet mooi zijn?
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