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 want daar is het riool voor gemaakt. Maar het geeft problemen
als er stoffen in het riool komen die er niet thuishoren. Schoonmaak- en
babydoekjes bijvoorbeeld. Die veroorzaken verstoppingen en vastgelopen
pompen. Of frituurvet. Dat stolt in het riool en zorgt er uiteindelijk voor
dat de boel verstopt. En daar zit niemand op te wachten.
Voorkom verstopping en bescherm
het milieu, dus spoel deze zaken
niet door de gootsteen of toilet:

Waar moet dit afval wel naar toe?

Vet (vloeibaar en gestold), frituurvet, olie

Inleveren bij het milieupark (vloeibaar vet
teruggieten in verpakking)

Babydoekjes, luiers, kindertoiletpapier,
maandverband, tampons, condooms

In de afvalbak

Etensresten, koffieprut en theezakjes

In de bak voor groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) of afvalbak

Vast afval, zoals (wegwerp)schoonmaakdoekjes, keukenpapier en
kattenbakkorrels

In de afvalbak

 uinafval zoals onkruid, vuil van de
T
stoep en bestrijdingsmiddelen

In de afvalbak

Klusafval, zoals cement- of gipsresten

Inleveren bij het milieupark

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek of het
milieupark

Verf (ook op waterbasis)

Inleveren bij het milieupark of naar de
winkel terugbrengen (zie verpakking)

 hemicaliën, zoals cosmetica,
C
wasbenzine, terpentine en insecticiden

Inleveren bij het milieupark

Afvalwater na het autowassen
(ook niet in de straatput gieten)

Auto wassen op autowasplaats of
in de wasserette

Spoelwater van verfkwasten,
gebruikte kwastreiniger

Inleveren bij het milieupark

Rotterdam & gebruikt en ingezameld frituurvet

Na frituren blijft er

Gebruikt vet kun je
inleveren in een plastic
fles. Glas is hiervoor
niet geschikt omdat het
verwerkingsproces
hierop niet is ingericht.

65 %

vet of olie over.

Gebruikt frituurvet inleveren in vetcontainer bij u in de buurt

In de fabriek wordt het oude vet en olie
omgezet tot biobrandstof

Volle vetcontainers worden opgehaald
door een vetinzamelbedrijf

In Nederland wordt jaarlijks

24.000.000 liter
frituurvet thuis gebruikt.

De Rotterdammer gebruikt

4 kg

Biobrandstof

frituurvet per jaar (gemiddeld).

Inleveren van
frituurvet zorgt
voor minder vet
in het riool wat
weer zorgt voor
minder verstoppingen en dus
minder kosten.

Plastic flessen
met vet
Niet alleen het frituurvet wordt
hergebruikt. Ook het plastic dat
op deze manier mee ingezameld
wordt, kan worden hergebruikt.
Het plastic dat in de verwerking
terechtkomt, wordt afgescheiden
in een eigen recyclingproces en
verder verwerkt tot nuttige
toepassingen van
kunststofgranulaat.

Biokerosine

Als alle Rotterdammers hun vet
inleveren bij de Rotterdamse inleverpunten, dan kunnen we jaarlijks ca.

900.000
kg vet ophalen

800.000
16.000
liter biodiesel voor

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/vet

auto’s per jaar

Denk aan het milieu!

Het afvalwater gaat via het riool naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt
het water gezuiverd en vervolgens in de rivier de Maas geloosd. Maar als er
chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, in het afvalwater zitten dan wordt het
zuiveringsproces verstoord. Dit soort stoffen zijn nauwelijks uit het afvalwater te
verwijderen en komen in onze leefomgeving terecht. En dat is slecht voor de
planten, dieren en voor u. In deze folder staat daarom een overzicht van de zaken
die u niet door de WC of de gootsteenmoet 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 op Rotterdam.nl/waterloket.
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