Carwash Leusden en het Milieu.
Bij het wassen van een auto, of dit nu thuis voor de deur of bij
Carwash Leusden is, komen vele schadelijke stoffen vrij die in het
milieu terecht kunnen komen.
Per auto komt er zo'n 375 gram van deze stoffen vrij.
Wist u dat tijdens het wassen van de auto op straat 100 ton
milieubelastende stoffen het milieu in spoelen per jaar?
Dit is één van de schrikbarende conclusies van het onderzoek
dat BOVAG heeft laten uitvoeren.
Wanneer u uw auto bij u voor de deur wast, komen deze
schadelijke stoffen zoals zeep, vetten en oliën in de
hemelwaterafvoer terecht.
Op deze wijze spoelen jaarlijks 100 ton milieubelastende stoffen
(exclusief het water) in de bodem en het oppervlaktewater.
Autowassen ‘op straat’ is officieel verboden in Nederland maar
veel gemeentes handhaven deze regelgeving niet.
Zo ook de Gemeente Leusden. Een milieubewust alternatief voor het
autowassen op straat is de auto
laten wassen bij een professioneel autowasbedrijf. De Nederlandse
burger kan zo zelf op eenvoudige wijze het milieu ontlasten.
Professioneel autowassen is schoner, sneller en gemakkelijker.
De mens is zich steeds meer bewust van het belang van een schone
leefomgeving, maar beseft vaak nog onvoldoende dat het autowassen
op straat belastend is voor het milieu .
BOVAG-afdeling WAS zou graag zien dat de Nederlander bij het autowassen
eenzelfde milieubewustzijn toont als bij de gescheiden inzameling van
gebruikt glas. De ´glasbakkenmentaliteit` is wijdverbreid ingeburgerd; het
overgrote deel van het glas wordt vrijwillig in de alom beschikbare glasbakken
verzameld. Soppen doe je niet op straat
BOVAG-afdeling WAS wil dat de overheid helpt om deze boodschap
over te brengen aan haar burgers. De kwaliteit van de leefomgeving
is een belangrijk onderdeel van het beleid van het Ministerie van VROM.
Nederland is klein, denk groot, is de veelomvattende slagzin die staat voor
een schone, veilige en leefbare wereld. Een schoner milieu begint
bovendien bij jezelf en BOVAG meent dat het bevorderen van het
autowassen bij een daarvoor ingerichte plaats hier zeer nauw op aansluit.
De boodschap is helder: Soppen doe je niet op straat.
U dient het milieu als u bij Carwash Leusden uw auto laat wassen daar
de vrijkomende schadelijke stoffen worden verwijderd uit het afvalwater en
op een verantwoorde wijze worden afgevoerd en verwerkt door gecertificeerde
bedrijven.
Carwash Leusden gebruikt uitsluitend reinigings- en poets-middelen die
biologisch afbreekbaar zijn.
Op het gebied van milieu voldoet Carwash Leusden aan de hoogste eisen

