HEMEL(S)WATER
VOOR MIJN TUIN!

REGEN OPVANGEN IS HERGEBRUIKEN

DAAROM NIET IN HET RIOOL
Vanwege klimaatverandering zijn er zware regenbuien. Dit heeft gevolgen voor
het riool. Door hemelwater tijdelijk ‘vast te houden’ door bijvoorbeeld beplanting of een regenton in de tuin, kan het riool het water geleidelijk verwerken.
daaromnietinhetriool

@rickriool

www.daaromnietinhetriool.nl

Waarom ‘Daarom niet in het riool!’?
Alles wat je door de gootsteen of de wc spoelt, komt in het riool terecht.
Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima.
Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone
water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes,
frituurvet, verfresten of medicijnen in het riool komen. Dit veroorzaakt
verstopping en storing in het zuiveringsproces. Verder leiden extreem zware
regenbuien steeds vaker tot overbelasting van het riool. Terwijl een goed
werkend riool en schoon water juist zo belangrijk zijn voor de volksgezondheid.
Draag daarom jouw steentje bij. Hoe? Door het riool alleen te gebruiken
waarvoor het bedoeld is.

Rick Riool gaat
ervoor! Jij ook?
√ een schoon riool
√ met een goede doorstroming
√ zonder overstromingen
De campagne ‘Daarom niet in het riool!’ helpt je
op weg. Op de website vind je informatie, tips,
advies, nieuws en handige links.

HET WATER STAAT
TOT M’N LIPPEN!

ZO KOM IK NIET
UIT DE VERF!

IK SLIK NIET
ZOMAAR ALLES!

VOOR MIJ GEEN
VETTE ACTIE!

IK WIND ER GEEN
DOEKJES OM!
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Vanwege klimaatverandering zijn er zware regenbuien. Dit heeft gevolgen voor
het riool. Door hemelwater tijdelijk ‘vast te houden’ door bijvoorbeeld beplanting of een regenton in de tuin, kan het riool het water geleidelijk verwerken.

Verfresten en chemicaliën in het riool verstoren het milieu! Een goed werkend
riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur.

Medicijnen in het riool verstoren het waterzuiveringsproces! Een goed werkend
riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur.

Vet, frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool! Een goed werkend
riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur.

Billendoekjes en andere doekjes veroorzaken verstoppingen in het riool! Een
goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het
riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur.

REGENWATER GEEFT OVERBELASTING
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VERFRESTEN ZIJN AFVAL
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MEDICIJNEN ZIJN CHEMISCH AFVAL
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VET EN JUS HOREN BIJ HET VUILNIS
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DOEKJES HOREN IN DE PRULLENBAK
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