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Amsterdam vecht tegen sigaretten in het milieu 

Vanuit deVuilnisoproer hee0 Anne Gentenaar budget gekregen om een an7-peuken campagne op 
touw te ze<en. Waarom Peuken?  
Moeten we even terug in de 7jd: 
Doordat Anne (sinds corona uitbrak) een project was begonnen om meer bewustzijn te creëren over 
het belang van gezonde oceanen kon ze zichzelf als maker in te ze<en om iets bij te dragen. Al gauw 
werkte ze samen met wetenschappers van Naturalis om zo meer bekendheid te verwerven over het 
onderwerp. Zodoende ging ze zich ook afvragen, wat concrete stappen zijn die we allemaal (op 
persoonlijk vlak) kunnen ondernemen om iets aan het probleem te doen. 

CO2 reduc7e is een grote en ook het tegengaan van vervuiling.  
Zodoende na veelresearch op dit gebied kwam Anne bij de peuken.  
Door een 7p uit het VuilnisOproerNetwerk kwam ze op het spoor kwam van Bernade<eHaken  
(aka het 'peukenmeisje') die al jaren bijna dagelijks peuken raapt in haar woonplaats en een landelijk 
evenement hiervoor hee0 opgezet: PEUKMEUK  
Een jaarlijksterugkerend evenement waar onderhand zo'n 90 gemeentes afgelopen zomer aan mee 
hebben gedaan. Hiermee willen ze in eerste instan7e bewustzijn creëren voor het zwerfafval 
probleem die peuken veroorzaken. 

  
Awareness: 
Er liggen overal peuken. Deze zijn van plas7c en zi<en vol 
chemicaliën die door sijpelen naar ons drinkwater en dus zo 
ook op ons bord belanden. Denk: Hoeveel liter water vervuild 
een peuk? Hoeveel kilo peuken belanden in het milieu?  Zelf 
als we niet direct meeroken van de rook vervuilen rokers ons 
allemaal. Willen we teer, aceton en nico7ne op ons bord? 
Rokers gooien vaak zonder erover na te denken hun peuk op 
de grond. Op dit gebied is nog veel awareness nodig!  

Poli7ek:  
Niet alleen bewustzijn creëren op straat, ook in de poli7ek 
moet dit op de agenda. Zo doen we 7jdens PEUKMEUK tevens 
ook een grote landelijke peukentelling. Dankzij deze gegevens 
kunnen we een nog sterker verhaal aan de poli7ek bieden. En 
met succes, zie hoe ze hier aan bod zijn gekomen 7jdens het 
commissiedebat: Zie hier Van Esch & Bouchallikht in ac7e. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUfxm-0z0Dw
https://www.youtube.com/watch?v=ddqQqy6MSpo&t=27s
https://youtu.be/OUfxm-0z0Dw
https://www.youtube.com/watch?v=ddqQqy6MSpo


PEUKMEUK EVENT 2021 NIEUW WEST 
Van 10 juni t/m 10 juli konden we peuken opruimen en tellen (via de li<erair app) 

Via deze weg hee0 verschillende deelnemers uit Nieuw West maar liefst 3200 peuken geraapt en op 
10 juli zelf hebben we bijna zo'n 2400 peuken geraapt !!! 

Met hulp van Eva, Zino, Roy, Jorine, Jus7ce, Loubelia, Sharon, Yana, Dean en een mysterieuze man uit 
de bieb ;) 

  



Interview door Zino van Childpress op 10 juli


Hier een aantal voorbeelden van promotie op 
Social Media voorafgaand aan het event.


Op de dag zelf hebben we ook veel mensen 
rond de markt aangesproken. Eventueel rokers 
een tube aanbieden waar ze hun peuken lucht 
dicht in kunnen bewaren tot ze ergens zijn met 
prullenbak. Er werd enthousiast gereageerd!


Met vriendelijke groet,  
Anne Gentenaar 
Ini$a$efnemer van de PEUKMEUK ac$e in Nieuw West en secretariaat van het Vuilnis Oproer Netwerk NW 

Voor een meer info kunt u ook naar de ac7es pagina van de vuilnisoproer site!  
(h<p://www.vuilnisoproer.nl/vuilnisoproer/h/2689/0/0/PRIKACTIES) 

https://www.youtube.com/watch?v=wpvJRFlHmTg
http://www.vuilnisoproer.nl
https://vimeo.com/574006345
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