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Leiden, 17 november 2011 
 
ROC LEIDEN ORGANISEERT ACTIEWEEK ‘WEG MET ZWERFAFVAL’ 
 
De week van 21 november is uitgeroepen tot ‘Europese week van de afvalvermindering’. Een 
week waarbij consumenten extra bewust worden gemaakt van de schadelijke effecten van 
zwerfafval. ROC Leiden haakt hier op in. Tijdens de week van 21 tot en met 25 november zijn 
er elke dag bijzondere activiteiten op en rond de locaties van de school waarbij studenten op 
een indringende wijze worden geconfronteerd hoe zwerfafval te voorkomen is. ROC Leiden 
werkt voor deze actie samen met het Da Vinci College (locatie Lammenschans). Met deze 
actieweek wil ROC Leiden naar haar studenten en medewerkers duidelijk maken dat 
zwerfafval een probleem is dat we met elkaar kunnen oplossen. 
 
Maandag 21 november staat in het teken van ‘scoren met afval’. Studenten van ROC Leiden 
hebben ideeën ontwikkeld hoe hun leeftijdsgenoten kunnen worden gestimuleerd afval weg 
te gooien. Zo zullen er die dag sporten worden uitgeoefend waarbij de bal bestaat uit 
restmateriaal. 
 
Dinsdag  22 november treedt het ‘Sorry Zwerfafval Team’ op. Deze intrigerende theateract 
zal worden opgevoerd in de kantine van locatie Ter Haarkade, het voorplein van locatie 
Lammenschans en het plein van de Leidsedreef, Leiderdorp. 
 
Woensdag 23 november zal de Eco Squad aanwezig zijn. Dit is een bijzondere trailer waarop 
een viertal automaten staat waarin flesjes en blikjes kunnen worden gedeponeerd. Blikjes en 
flesjes waarvoor normaal gesproken geen statiegeld wordt gegeven. Deze dag is dat anders 
en ontvangt de inleveraar voor elk item een bonnetje van € 0,05. De opbrengst van deze 
bonnetjes gaat in totaliteit naar het Serious Request project van 3FM, te weten het Glazen 
Huis. 
 
Donderdag 24 november rijdt de Asbakfiets rond op locatie Lammenschans. Dit is een 
bijzondere bakfiets ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar John Prop. Met behulp van 
deze opvallende Asbakfiets worden omstanders gewezen op de schadelijke effecten die 
weggegooide peuken hebben voor het milieu. De berijder van de Asbakfiets deelt 
Barkadera’s uit. Dit zijn portable peuken opbergers. 
 
Informatie wanneer exact welke activiteit op welke locatie plaatsvindt, kunt u verkrijgen via 
Peter van Leeuwen, 06-55173121 
 



Noot voor de redactie: 

ROC Leiden biedt een breed scala aan middelbare beroepsopleidingen en 
volwassenenonderwijs voor, door en met de stad Leiden en regio. Naast de nieuwe locatie 
aan het Bètaplein (locatie Lammenschans), wordt onderwijs verzorgd aan het Kanaalpark, 
Gitstraat, Ter Haarkade, Verbeekstraat, Zernikedreef, Maresingel, Leidsedreef (Leiderdorp) 
en de Henry Dunantweg (Alphen a/d Rijn). Zomer 2013 neemt ROC Leiden haar tweede 
nieuwbouwlocatie bij het CS Leiden in gebruik. 

Da Vinci College is de vmbo afdeling van Scholengroep Leonardo da Vinci. Op de locatie 
Lammenschans verzorgt zij voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de Leidse 
regio. 

 

Meer informatie: 

Peter van Leeuwen, Marketing & Communicatie a.i. ROC Leiden, tel. 06-55173121. 

 


