Strandpaviljoen Berkenbosch werkt aan strand zonder peuken
Bussum, 2 juli 2010 - Op maandag 5 juli start Strandpaviljoen Berkenbosch in
Oostkapelle met de verkoop van Barkadera zak-asbakjes. Er bevindt zich altijd een
grote hoeveelheid sigarettenpeuken onder het afval dat badgasten achterlaten op het
strand. Per 100 meter strand worden er jaarlijks meer dan 4.300 aangetroffen.
Sigarettenpeuken zorgen voor ergernis en overlast en zijn schadelijk voor het milieu
omdat ze niet biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast zien vogels en vissen de
sigarettenpeuken voor voedsel aan wat de dood tot gevolg kan hebben. Pieter Boone –
eigenaar van het paviljoen – is ervan overtuigd dat een schoon strand goed is voor
ondernemers en badgasten. Voor hem de belangrijkste reden om badgasten het zakasbakje als alternatief te bieden voor het op het strand achterlaten van hun
sigarettenpeuken.
Het initiatief vloeit voort uit het strandbeheerders overleg dat periodiek plaatsheeft in het
kader van de verkiezing “Beste Strandpaviljoen van Nederland” 2010. De verkiezing
“Beste Strandpaviljoen van Nederland” 2010 is een initiatief van Stichting Nederland
Schoon, Koninklijke Horeca Nederland en StrandNederland.nl en wordt dit jaar voor de
tweede keer georganiseerd.
Met de verkiezingen willen organisatoren KHN, Stichting Nederland Schoon en Strand
Nederland de strandbezoekers betrekken bij het schoonhouden van de stranden en
paviljoens. Sinds de invoering van de schoonste strandverkiezing zijn onze stranden
dubbel zo schoon geworden. De criteria voor het mooiste strandpaviljoen zijn ‘schoon’,
‘duurzaam’, ‘service’ en ‘sfeer’. Het publiek kan stemmen via de website
www.strandpaviljoen2010.nl.
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