Het riool: wat mag en wat mag niet?
Het beste

Een redelijk alternatief

Zeker NIET doen

Reden/achtergrond

Etensresten, olie- en vetresten,
(vloeibaar) frituurvet.

GFT-bak voor zover mogelijk, de rest
in de afvalbak

Alles in de afvalbak

Door het toilet spoelen

Het riool kan verstopt raken en extra
kosten rioolwaterzuivering

Vast afval als schoonmaakdoekjes (ook wegwerp!), kattenbakkorrels, maandverband,
condooms, etc.

Scheiden voor zover mogelijk

Alles in de afvalbak

Door het toilet spoelen

Het riool kan verstopt raken, ze zijn
niet afbreekbaar in de
rioolwaterzuivering

Vochtig toiletpapier

In de afvalbak

--

Door het toilet spoelen

Het riool kan verstopt raken

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek

Inleveren als chemisch afval

Door het toilet spoelen

Verontreiniging vijvers en sloten,
verstoring rioolwaterzuivering

Verf (ook waterverdunbare)

Wegwerpkwasten en -rollers
Kwasten en rollers afgesloten met
een beetje oplosmiddel bewaren

--

Kwasten en rollers onder de
kraan uitspoelen of resten door
het putje in de straat

Ontploffingsgevaar, verontreiniging
van vijvers en sloten, verstoring
rioolwaterzuivering

Latex, muurverf

Wegwerpkwasten en -rollers
Invriezen of afgesloten bewaren
(zonder schoon te maken)

Goed droogrollen en vervolgens Spoelwater door het putje in de Vervuiling van de grond en van
uitspoelen
straat
vijvers en sloten

Klussen

Alles gescheiden inleveren

Alles behalve chemisch afval in
de afvalcontainer

Resten door het putje in de
straat spoelen (resten cement,
gips, verf, etc.)

Rioolverstopping en vervuiling van
de grond en vijvers en sloten

Reinigen van stoep en terras

Vegen of borstelen

Gebruik van afbreekbare (bijv.
groene) zeep

Gebruik van agressieve middelen, bijvoorbeeld chloor

Via droge reiniging wordt alle vuil
afgevoerd. Voorkomt vervuiling van
water en grond.

Autowassen en -onderhoud

Auto wassen op autowasplaats of wasserette

Auto met biologisch
afbreekbare zeep wassen

Olie/koelvloeistof op straat/in
putjes, auto wassen met niet of
slecht afbreekbare zeep

Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep vervuilen de bodem en
vijvers en sloten

Vuurwerk

Niet of bescheiden vuurwerk afsteken Bescheiden met siervuurwerk
op stoep en oprit en direct opvegen
en resten direct of de volgende
ochtend opruimen

Vuurwerk in een wadi, bij open
water of rietkragen afsteken.
Afval laten liggen

Vuurwerk bevat kruit en chemische
stoffen. Vooral zware metalen uit
siervuurwerk zijn schadelijk voor
plant en dier

Onkruid verwijderen

Met de hand verwijderen,
wegbranden of -borstelen

Chemische bestrijding

Chemische bestrijdingsmiddelen
vervuilen de bodem en zijn
schadelijk voor mens, plant en dier

Tuin(ontwerp)

De hele tuin waterdoorlatend, terras
Paden en terras van stenen of
en paden van bijvoorbeeld grind, gra- tegels die niet op het riool
vel of cacaodoppen
aangesloten zijn

Paden en terras op het riool
aansluiten, tenzij nodig om
wateroverlast te voorkomen

Regenwater kan beter niet in het
riool.

Bestrijden met milieuvriendelijke middelen (organische
vetzuren)

Onder vijvers en sloten worden in dit overzicht ook grachten, kanalen en rivieren verstaan.

