
Wat spoelt u door 
en Wat niet?

Wie zijn wij?

De zes gemeenten in de provincie Flevoland beheren het rioolstelsel waardoor 

afvalwater naar de zuiveringsinstallaties stroomt. Daar zorgt Waterschap 

Zuiderzeeland voor de zuivering ervan. Tastbaar afval, zoals wc-papier, wordt uit 

het water geharkt en bacteriën ‘eten’ de onzichtbare afvalstoffen op die in het 

water zitten. De zuiveringsinstallatie loost het gezuiverde water uiteindelijk weer 

op de vaarten.

Voor vragen over de riolering kunt u uw gemeente bellen:

Almere (036) 539 99 11

Dronten (0321) 388 911

Lelystad (0320) 278 911

Noordoostpolder  (0527) 633 911

Urk  (0527) 689 868

Zeewolde  (036) 522 94 00

Voor vragen over het zuiveren van afvalwater kunt u bellen met:

Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911
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Deze folder is een uitgave van de zes Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland.  

Samen met de provincie, Rijkswaterstaat en Hydron zorgen we ervoor dat alles rond water in de 

provincie goed geregeld wordt. Dat is in het belang van uw welzijn, uw gezondheid én uw veiligheid.



Voorkom verstoppingen

Twee eeuwen geleden gooiden mensen hun ontlasting gewoon in het water of op 

straat. Of ze deden hun boodschap op een emmer. Die werd dan opgehaald door 

de man met de ‘poepkar’. “Juffer, hep je een emmertje poep? Set ’t maar op de 

stoep!” klonk het in die tijd. 

Nu komen we niet meer langs met een emmertje. Er ligt immers een uitgebreid 

rioolstelsel onder de grond dat het afvalwater wegvoert. Maar wat we willen 

hebben is nog niet veranderd: de afvoer is nog steeds uitsluitend bedoeld 

voor uw kleine en grote boodschap, voor afwas- en voor waswater. Dat wist u 

waarschijnlijk al. Toch zijn er nog een hoop andere stoffen die mensen door de wc 

of de gootsteen wegspoelen naar het riool. Ze denken dat dit niet erg is, terwijl dat 

wél zo is. Toilet, doucheputje, gootsteen: ze komen allemaal uit op hetzelfde riool. 

Stankoverlast

De meeste ‘niet-natuurlijke’ stoffen kunnen voor verstoppingen of andere 

problemen in het riool zorgen. Het riool bij u thuis of bij u in de straat kan 

verstoppen. De pompen van de installaties, die uw afvalwater zuiveren, kunnen 

verstoord raken. En dat geeft vies en stinkend water in sloten en kanalen. 

Sommige chemicaliën kunnen in het riool explosieve gassen vormen en schade 

toebrengen aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie en het milieu. 

Extra kosten

Bij schade moeten éxtra maatregelen genomen worden om het riool te 

ontstoppen of om het water te zuiveren. Dat kan betekenen dat de heffingen van 

de gemeente (rioolbelasting) en het waterschap (verontreinigingsheffing) die u 

betaalt, moeten stijgen. En dat willen we graag voorkomen. Daarnaast staat een 

goed milieu bij ons hoog in het vaandel.

Wat spoelt u door en Wat niet?

Wél doorspoelen:  

-  Uw kleine en 

grote boodschap

-  Afwas- en 

waswater

De gemeente geeft jaarlijks een kaart of overzicht uit met daarop welk afval u waar kwijt kunt. 

Twijfelt u, neem dan contact op met uw gemeente.

Soort afval

Vast afval:

-  Koffieprut, theebladeren, etensresten, 

kattenbakkorrels, peuken, maandverband, 

tampons, watten, luiers, pleisters, 

condooms, wegwerpschoonmaakdoekjes.

-  Resten jus, frituur- en braadvet. Giet 

het eventueel eerst even in een leeg 

yoghurt- of melkpak (Spoel het niet door 

de gootsteen met veel afwasmiddel en 

heet water: uiteindelijk stolt het weer en 

ontstaan verstoppingen!).

Restanten van medicijnen

 Resten verf, terpentine, olieproducten: 

- Motorolie, en andere schadelijke stoffen 

- Fotochemicaliën

Waar naar toe?

Vuilnisbak of biobak

Apotheek

Inzamelpunten of chemokar

Niét doorspoelen:

-  Al het andere 

afval

Maar waar laat u dat andere afval?

Gebruik het riool waarvoor het bedoeld is. Dus alléén huishoudelijk 

afvalwater en het spreekwoordelijke emmertje poep. 


