Het riool is van ons
allemaal!
U staat er vast niet elke dag bij stil. Maar alles wat u door de gootsteen of de WC spoelt,
komt in het riool terecht. Als het om gewoon afvalwater gaat na bijvoorbeeld een douche of
toiletbezoek is dat geen enkel probleem; het riool is er immers voor gemaakt. Anders wordt
het, als er stoffen in het riool komen die er niet thuishoren. Schoonmaakdoekjes bijvoorbeeld.
Die veroorzaken verstoppingen en vastgelopen pompen. Of frituurvet. Dat stolt in uw huisaanluiting het riool en zorgt er uiteindelijk voor dat de boel verstopt. En daarop zit natuurlijk
niemand te wachten.
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bij milieupark of terug naar de
winkel (zie verpakking)

Afvalwater na het autowassen (ook

Auto wassen op autowasplaats of

niet in straatputje gieten)
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bewaren

Denk aan
het milieu!

Het afvalwater gaat via het riool naar
de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daar
wordt het water gezuiverd en vervolgens
geloosd in de rivier. Tot zover niets aan
de hand. Maar als er chemische stoffen,
zoals medicijnen en verf in het afvalwater zitten dan wordt het zuiveringsproces
verstoord. De stoffen zijn nauwelijks uit
het afvalwater te verwijderen en komen
dus in de leefomgeving terecht. En dat is
slecht voor de planten en dieren.
Daarom willen we het u gemakkelijk
maken. In deze folder vindt u een overzicht van de meest gebruikte artikelen
en stoffen die u niet door de WC of de
gootsteen moet spoelen. De meeste
spullen kunnen gewoon in de afvalbak
of kunt u afgeven bij een milieupark in
de buurt. U helpt daarmee uzelf én het
milieu! Kijk voor meer informatie ook op
www.rotterdam.nl/waterloket.

Volg het Waterloket op twitter: @Waterloket010
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