
 
 

 

 
 

 
Strijd tegen peuken en blikjes 
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LEIDEN - Het schoolplein van het ROC Lammenschans in Leiden ligt bezaaid met 
peuken. Her en der liggen plastic doosjes en wikkels van repen op de grond. Dat moet 
anders, zegt de schooldirectie.  

Bij het ROC Leiden staat deze hele week in het teken van (zwerf)afval. Ludieke acties in 
en om schoolgebouwen in Leiden en Leiderdorp moeten leerlingen en werknemers 
bewust maken van de schadelijke gevolgen van allerhande troep op straat. Zo werd 
gisteren een theateract opgevoerd en kregen leerlingen bezoek van een ’ecosquad’.  

Reinheid in de nieuwste aanwinst van het ROC Leiden, de nieuwbouw achter station 
Lammenschans, is de roep om reinheid misschien nog wel het grootst. ,,Iedereen kent 
wel dat gevoel van het eerste feestje in zijn nieuwe huis’’, zegt ROC-woordvoerder Peter 
van Leeuwen. ,,Dat er dan zo’n dame op naaldhakken binnenkomt en een spoor van 
putten achterlaat in je splinternieuwe parketvloer. Dat doet pijn.’’ Bij de ROC-locatie 
Lammenschans doet ook het Da Vinci College mee aan de actieweek. 

Afvalbakken zat, maar niet alle leerlingen en medewerkers gebruiken ze. Dat kun je 
goed zien als je ’s ochtends de stroom jongeren van het treinstation en de bushaltes 
naar de school ziet lopen. Vaak met een gekocht broodje, pak koeken in de hand, dat al 
lopende wordt opgegeten. De verpakking van het spul wordt ergens onderweg gedumpt. 
Zoals dat ook gebeurt met blikjes cola en sigarettenpeuken. Ook in de school houdt niet 
iedereen zich aan de regel om rommel op te ruimen. Je ziet tafels waarop plastic 
broodzakken en lege kartonnetjes getuigen van een zojuist genoten maaltijd.  

Veiligheidsbeambten en conciërges houden in de spitsuren een oogje in het zeil en 
treden zo nodig ’corrigerend’ op. ,,Elke dag komen hier 3000 studenten over de vloer. 
Dat maakt dit gebouw wat kwetsbaarder dan kleinere schoolgebouwen. We zijn een 
soort stad in een stad. Dus we hebben het zo geregeld dat ’s ochtends, bij binnenkomst 
van grote groepen jongeren, een aantal mensen op het schoolplein staat. En ’s middags, 
tijdens de lunchpauze, doen we dat ook.’’ 

Tijdens deze actieweek hangen overal posters, die de schoolbezoekers wijzen op de 
gevaren van zwerfafval. Met teksten als ’klein vuil kost grof geld’ en ’Wist je dat een 
sigarettenpeuk chemisch afval is?’ Van Leeuwen: ,,Leerlingen krijgen lessen 
burgerschap, waarin hen wordt bijgebracht dat je respect moet hebben voor elkaars 
eigendom. Verder wordt gewerkt aan project ’Scoren met afval’ waarbij leerlingen de 
vraag krijgen hoe ze leeftijdsgenoten kunnen betrekken bij het opruimen van afval.  



 
 

Ze hebben bijvoorbeeld spellen met ballen van afval gemaakt. En het afvalbedrijf Vliko 
verzorgt gastlessen over afvalverwerking en recycling.’’ Asbakken  

Een tapijt van uitgedrukte sigarettenpeuken ontsiert het nieuwe, zwart betegelde, 
schoolplein. ,,Ja, dat is een probleem’’, zegt Van Leeuwen.’’ Losse asbakken staan 
weliswaar in slagorde langs de zijkanten van het gebouw, maar worden door menigeen 
niet gebruikt.  

,,Het schoolplein is nog niet definitief ingericht’’, aldus Van Leeuwen. ,,We krijgen nog 
een nieuw afvalsysteem voor sigarettenpeuken.’’ 

Tijdens de actieweek fietst een ’asbakfiets’ langs alle ROC-vestigingen. Een 
vervoermiddel in de vorm van een pakje sigaretten met een ’peuk’ als bestuurder. 
Omstanders wordt gewezen op de schadelijke effecten van peuken op het milieu. En zij 
ontvangen een zogenoemde ’barkadera’: een mobiele asbak met plek voor zes 
opgerookte peuken.  
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