Het riool:

wat mag wel en
wat mag niet?

Het riool: wat mag wel en wat mag niet?
Afval

Doen

Niet doen

Waarom

Vet, (vloeibaar) frituur, olie

Teruggieten in de verpakking
en in de afvalbak. Gestold in
de afvalbak.

Door de gootsteen of
het toilet spoelen.

Het riool kan verstopt raken
en extra kosten zuivering.

Etensresten, zoals koffieprut,
kippenbotjes etc.

In de GFT-bak.

Door de gootsteen of
het toilet spoelen.

Het riool kan verstopt raken
en extra kosten zuivering.

Vast afval zoals schoonmaakdoekjes (ook wegwerp!),
kattenbakkorrels etc.

Scheiden volgens de
gemeentelijke regels en
deponeren in de daarvoor
bestemde afvalbak.

Door het toilet spoelen.

Rioolverstopping, vastlopen
pompen, niet afbreekbaar.

Maandverband, tampons,
billendoekjes, condooms,
luiers etc.

In de afvalbak
(naast het toilet).

Door het toilet spoelen.

Rioolverstopping, vastlopen
pompen, niet afbreekbaar.

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek
of als chemisch afval (kca).

Door de gootsteen of
het toilet spelen.

Verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering.

Verf (ook waterverdunbare)

Resten inleveren als
chemisch afval (kca).

Door de gootsteen of
het toilet spoelen.

Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater,
verstoring zuivering.

Spoelwater en reiniger van
verfkwasten

Opvangen en inleveren als
Door de gootsteen,
chemisch afval, kwasten af
het toilet of de put in
gesloten met een beetje water
de straat spoelen.
of oplosmiddel bewaren.

Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater,
verstoring zuivering.

Chemicaliën, zoals terpetine,
lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof etc.

Inleveren als chemisch afval
(kca).

Door de gootsteen of het
toilet spoelen.

Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater,
verstoring zuivering.

Cement, gipsresten en
ander afval na klussen

Laten drogen en gescheiden
inleveren.

Door de gootsteen of de put
in de straat spoelen.

Rioolverstopping en
vervuiling grond en
oppervlaktewater.

Autowaswater

Autowassen op autowasplaats of in wasserette.

Koelvloeistof/olie op straat
of in de put laten lopen.
Auto wassen met niet of
slecht afbreekbare zeep.

Verontreinigen en vervuiling
grond en oppervlaktewater.

Vuil van stoep en terras

Opvegen en in de afvalbak.

Agressieve schoonmaak
middelen gebruiken,
bijvoorbeeld chloor.

Via droge reiniging wordt alle
vuil afgevoerd, schoonmaakmiddelen en vuil komen in
water en riool.

Onkruid in voegen

Met de hand verwijderen,
wegbranden of -borstelen
of bestrijden met milieu
vriendelijke middelen
(organische vetzuren).

Chemische bestrijding.

Chemische bestrijdings
middelen verdwijnen in
de bodem en water. Ze zijn
schadelijk voor mens, plant
en dier.

Oppervlaktewater = vijvers, sloten, grachten en kanalen.
Kca = klein huishoudelijk chemisch afval.
De gemeente zorgt voor de gescheiden inzameling van kca.
Vaak heeft de gemeente een kca-depot of een chemokar waar u kca kunt inleveren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

