Stichting Nederland Schoon gaat de strijd aan tegen peuken en
kauwgom in openbaar vervoer!
Vandaag zet Stichting Nederland Schoon een belangrijke stap in de strijd tegen peuken en
kauwgom op straat, waar 95% van al het zwerfafval in ons land uit bestaat. Met de
gedragsveranderingcampagne 'Geen afvalbak, hou 't op zak' brengt de stichting onder de
aandacht dat je ook klein afval bij je houdt als er even geen afvalbak of asbak in de buurt
is. Op diverse treinstations in Nederland ontvangen reizigers tijdens de spitsuren handige
gadgets om gedoofde peuken en uitgekauwde kauwgom in te bewaren. Gister werd al in
dit kader in Leusden een speciale tegelasbak voor bushaltes gelanceerd.
Kauwgom onder stoelen of op de grond, het is een van de ergernissen die overgaat van
generatie op generatie. Ook rondzwervende peuken verpesten voor veel mensen het straatbeeld.
Per jaar belanden er in ons land 10 miljard peuken en 800 miljoen kauwgompjes op straat. Vooral
openbaarvervoergebieden ondervinden grote overlast van peuken en kauwgom op perrons,
voorpleinen en bij haltes.
Innovatie
"Nederland is eigenlijk een mooi en schoon land. Nederland scoort, volgens objectieve metingen,
zelfs een 7,7 voor een schone leefomgeving. Iedereen draagt daar op eigen wijze aan bij. Toch
kan het altijd nog beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Stichting Nederland Schoon innovatie
bij bedrijven, gemeenten en beheerders", aldus Uli Schnier, directeur van de stichting. De
Gumbin is daar een goed voorbeeld van: een speciale verpakking, waarin naast kauwgom ook
uitgekauwde exemplaren netjes kunnen worden teruggestopt. Ook de speciale, trendy 'zakasbakjes', beter bekend als Barkadera's, vormen een goed en laagdrempelig alternatief voor het
op de grond gooien van peuken. Het derde wapen tegen klein zwerfafval, de tegelasbak DropPit,
is een mini-afvalcontainer voor sigarettenpeuken en kauwgom. Vandaag is de eerste DropPit bij
een bushalte onthuld in Leusden. Initiatiefnemer Brouwer & Partners is voornemens deze
speciale tegelasbak in de komende weken bij nog dertig bushaltes in Leusden te plaatsen. Dit is
het begin van een verdere uitrol in Nederland. Arnoud Ongerboer De Visser, directielid van Japan
Tobacco International/NL: "Een goed initiatief om peuken op straat tegen te gaan. Wij zien
tegenwoordig meer en meer peuken op straat. Dit komt onder andere door het rookverbod in
zowel de horeca als in het openbaar vervoer en (overheids-) kantoren. Wij vinden dat dit om een
collectief verantwoordelijkheidsbesef en aanpak vraagt. Wij doen ons deel door dit soort
innovatieve initiatieven te ondersteunen."
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