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H et rookvrijbeleid in Neder-
land krijgt steeds meer 
draagvlak. In 2004 werd 
dit beleid doorgevoerd 
op de werkplek en werd 

roken verleden tijd op televisie en in de 
trein. In 2008 volgde de horeca met uit-
zondering van open terrassen. De meest 
recente stap is het rookverbod op school-
pleinen (per 1 augustus 2020) en het op-
heffen van rookzones op treinstations 
(per 1 oktober 2020). In het verlengde 
van dit beleid, kregen zogenoemde Plas-
tic PeukMeuk-opruimacties in 2020 ook 

ROOKVRIJBELEID WINT TERREIN, 
MAAR WIE RUIMT DE PEUKEN OP?

Het aantal plekken waar niet meer gerookt mag worden neemt de laatste jaren verder toe. Daar-
mee verdwijnt het rokersafval echter niet uit de openbare ruimte, maar het verschuift. Het is tijd 

om hier samen een oplossing voor te vinden.
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steeds meer draagvlak. Met andere woor-
den: we zijn het roken en bijbehorend 
zwerfafval beu. Maar hoe leg je de verant-
woordelijkheid waar hij hoort?

De Single Use Plastic Richtlijn in 2023 
komt mogelijk met een deel van de op-
lossing voor dit type zwerfafval. In de 
laatste versie van het implementatiedo-
cument (25 juni 2020) worden producen-
ten van tabaksproducten met filters ver-
antwoordelijk gesteld voor het bijdragen 
aan vermindering van het zwerfafval van 
die producten in het milieu. Zij moeten 

onder andere de kosten gaan dekken van 
nog nader te bepalen overheidsmaat-
regelen. Ook moeten zij de kosten gaan 
dragen voor het plaatsen en exploiteren 
van openbare inzamelsystemen voor het 
afval van dat type producten. 

NEVENEFFECT
Maar zover is het nog niet. Terug naar 
de huidige veranderingen rondom 
schoolpleinen en treinstations. We 
moeten concluderen dat dit juist lo-
caties waren, die bovengemiddeld 
goed hun zaken op orde hadden.   
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Welke school laat zijn kinderen door een 
meter vuil lopen? En als treinstation ben 
je vaak de oogappel van je gemeente. Nu 
het rookvrijbeleid hier is doorgevoerd, 
verplaatst de rokende vervuiler zich naar 
een andere locatie. Van particuliere grond 
naar gemeentegrond, met als resultaat 
meer zwerfafval op gemeentegrond, ter-
wijl daar nu vaak geen afvalvoorzienin-
gen staan. En wie ruimt dit op? 

De Rookvrije Generatie, een initiatief van 
de Hartstichting, KWF en het Longfonds 
streeft naar een steeds groter wordende 
olievlek van rookvrije zones. Zien roken, 
doet roken en door zoveel mogelijk rook-
vrije plekken krijgen kinderen het goede 
voorbeeld. In gesprek met De Rookvrije 
Generatie blijkt dat zij het neveneffect 
daarentegen ook zien, namelijk het ont-
staan van overlast en vervuiling buiten de 
rookvrije zones. De organisatie oriënteert 
zich momenteel op de mogelijkheden om 
het gesprek hierover te voeren met ver-
schillende partijen, die hiervoor een op-
lossing kunnen bieden. Daarvoor zijn de 
eerste stappen al gezet. Een notitie, waar-
in de juridische mogelijkheden voor het 
rookvrij maken van openbare ruimten is 
omschreven, is al enige tijd voor gemeen-
ten te downloaden via de website van De 
Rookvrije Generatie. Momenteel wordt 
gewerkt aan actualisatie van deze notitie.

GEEN GEBIED AFBAKENEN
NS en ProRail hebben, vooruitlopend op 
1 oktober 2020, actief gecommuniceerd 
over het opheffen van rookzones via re-
clamezuilen op stations en via de media. 
Zij zien het doorvoeren van dit beleid 
niet als een drastische wijziging als het 
aankomt op zwerfafval. Karlien Kleissen, 
Programmamanager stations bij ProRail: 
“Vanaf 1 oktober zijn alle stations en per-
rons rookvrij. Dat doen wij omdat wij een 
bijdrage willen leveren aan de ambitie van 
de overheid om in 2040 een rookvrije ge-
neratie te hebben. De treinstations zijn al 
sinds 2004 rookvrij, met uitzondering van 
de rookzones. Destijds hebben ProRail en 
NS in overleg met vervoerders rookzones 
als tussenoplossing neergezet. Met het 
realiseren van volledig rookvrije stations 
komen ProRail en NS tegemoet aan de 
wens van het overgrote deel van de rei-
zigers, die overlast ervaren van rokende 
medereizigers. Praktisch gezien betekent 

dit dat we de rookzones, bestaande uit in 
totaal circa 330 rookpalen, 120 asbakte-
gels en ruim 200 bewegwijzeringsborden, 
op circa 100 van de ruim 400 stations in 
Nederland weghalen. Daarnaast worden 
alle huisregels geactualiseerd met dezelf-
de eenduidige boodschap dat onze stati-
ons rookvrij zijn. Op veel kleinere stations 
waren al geen rookzones meer aanwezig, 
dus hier verandert eigenlijk niet zoveel.”

Frank Smits, Manager Stations Regio Zuid 
bij NS, vult aan: “We begrijpen dat het voor 
de rokende reizigers wel even wennen zal 
zijn. Mocht iemand een sigaret opsteken 
op het perron dan zullen we diegene daar-
op aanspreken. Ook nu al streven we naar 
een schoon station en entreegebied, sa-
men met vervoerders en gemeenten. We 
houden het, zeker in het begin, goed in de 

gaten. Zo nodig, vegen we in het begin het 
entreegebied iets vaker. Hoe schoner het 
station is, des te schoner blijft het ook.”

Op de vraag of ProRail en NS actief met 
de verfkwast lijnen gaan trekken en daar-
mee hun gebied gaan afbakenen, zegt 
Smits: “Nee, we werken ook nu al op veel 
plekken in het land nauw met gemeenten 
samen. En het gaat daarbij ook om de ver-
antwoordelijkheid van de rokers zelf om 
hun rookafval netjes op te bergen zodat 
het niet gaat zwerven.” Afspraken tus-
sen gemeente en NS en ProRail over de 
reiniging van stationsgebieden kunnen, 
in samenspraak met de stationsmana-
ger, worden vastgelegd in een zogeheten 
‘beheerconvenant’. Op veel plaatsen in 
Nederland wordt hier al gebruik van ge-
maakt.

25-METER REGEL
Op basis van de reacties van ProRail, NS 
en de Rookvrije Generatie is het in ieder 
geval duidelijk: het is aan te bevelen om 
als gemeente in gesprek te gaan en blij-
ven met alle partijen, inclusief de rokende 
vervuilers. Mochten deze gesprekken met 
bijvoorbeeld treinstations en scholen niet 
effectief blijken, dan kunnen gemeenten 
altijd nog aan de slag met de zogeheten 
25-meter regel uit het Activiteitenbesluit 
en/of Afvalstoffenverordening, die bedrij-
ven en scholen verplicht om die straal 
rondom hun terrein schoon te houden. Dit 
is natuurlijk een laatste redmiddel en zal 
hopelijk in veel gevallen niet nodig zijn. 
De betreffende partijen hebben tenslotte 
al de stap gezet tot rookvrijbeleid, naar 
aanleiding van de schadelijke effecten 
voor de gezondheid. De logische volgende 
stap is om ook een bijdrage te leveren aan 
een zwerfafvalvrije omgeving, gelet op de 
schadelijke effecten voor het milieu. Op 
termijn kunnen de producenten van ta-
baksproducten ook niet achterblijven, als 
de voorwaarden uit de Single Use Plastic 
Richtlijn worden doorgevoerd in 2023.   
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KARLIEN KLEISSEN, 

PRORAIL:

“ VANAF 1 

OKTOBER ZIJN 

ALLE STATIONS 

EN PERRONS 

ROOKVRIJ. DAT 

DOEN WIJ OMDAT 

WIJ EEN BIJDRAGE 

WILLEN LEVEREN 

AAN DE AMBITIE 

VAN DE OVERHEID 

OM IN 2040 EEN 

ROOKVRIJE 

GENERATIE TE 

HEBBEN. ”


