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'Spoel alleen poep, plas en papier door, geen mondkapjes of'Spoel alleen poep, plas en papier door, geen mondkapjes of
handschoenen'handschoenen'
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De waterschappen filteren dagelijks tonnen afval uit ons rioolwater. Veel vochtige

doekjes en tampons, maar ook wattenstaafjes, condooms, kledingstukken en

speelgoed. Sinds de coronacrisis zijn daar ook plastic handschoenen en mondkapjes

bijgekomen.

In Nederland ligt 126.000 kilometer riolering in de bodem, die ons afvalwater naar één van de

323 zuiveringsinstallaties leiden. Onderweg van de wc-pot naar de zuivering loopt het

afvalwater via het ondergrondse rioolsysteem eerst naar een rioolgemaal. Daar wordt het

vieze water verzameld in verzamelkelders en door pompen omhoog geperst. Die pompen

lopen regelmatig vast door grote klonten vezeldoekjes, haren, vet en restafval.
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Peter Stad komt het als technisch medewerker bij Hoogheemraadschap van Delfland dagelijks

tegen. "Schapen", noemt hij ze: grote kluwen vezels en doekjes die 10 tot 15 kilo kunnen

wegen. "Als dat in de pompen vastzit, moet je soms de hele behuizing losmaken om het er

tussenuit te halen."

Daarvoor gebruikt hij zelfgemaakte haken. Of zijn handen. "Als het niet vastzit heb je geluk",

zegt Stad. "Dan ben je eerder klaar, omdat je het met de hand eruit kan halen. Als het vastzit

en je moet dat hele ding losmaken, ben je wel een paar uur bezig."

Stad werkt al twintig jaar als technisch medewerker bij Delfland en ziet nog geen afname in

het aantal verstoppingen veroorzaakt door de vochtige doekjes en ander restafval. "Mensen

blijven maar alles door die wc spoelen, terwijl ze weten dat ze verontreinigingsheffing moeten

betalen."

Schade aan persleidingen door restafval

Verstoppingen in de pompen kunnen ook voor ernstigere schade zorgen, zegt Sabine Joling

van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Zo kan een verstopping ervoor

zorgen dat een van de leidingen scheurt.

"Een aantal keer per jaar hebben wij in ons gebied te maken met een persleidingbreuk. De

gevolgen zijn dat er rioolwater de grond in stroomt of in een naastgelegen sloot of op straat

komt. Iets wat voor mens, dier en natuur niet wenselijk is."

De grootste boosdoeners zijn volgens Joling de vochtige doekjes, inclusief de afbreekbare

variant, die zo'n 85 procent van het afval uitmaken. Ook ziet ze veel producten, zoals

tampons, maandverband en condooms, die bij het restafval horen. Opmerkelijkere voorwerpen

komt Joling ook tegen bij de zuivering. "Een spandoek, kledingstukken, mobiele telefoons,

knuffels; eigenlijk alles wat door een wc, afvoer of put kan, vinden wij helaas terug."

“Mensen blijven maar alles door die wc spoelen, terwijl ze weten dat ze

verontreinigingsheffing moeten betalen.”

Peter Stad

“Alleen poep, plas en papier in het toilet. Daar moet je op blijven hameren.”



Mondkapjes en handschoenen

Daar zijn sinds de coronatijd mondkapjes en handschoenen bijgekomen, ziet Hugo

Gastkemper, directeur van Stichting Rioned, het kenniscentrum voor waterbeheer en riolering.

Plastic handschoenen en mondkapjes komen vaak als zwerfafval via de straatputten in het

riool terecht. Ook gebruiken mensen vaker antibacteriële doekjes sinds de uitbraak van

COVID-19.

"Het idee dat één zo'n doekje ervoor kan zorgen dat het water in die hele grote buis niet meer

kan doorlopen, dat is een lastige. Maar samen met ander vuil dat niet in het riool hoort, kan

het toch misgaan", zegt Gastkemper.

Rioned is sinds de coronacrisis intensiever gaan aandringen bij de regering om meer

bewustwording te creëren in Nederland. "Snappen hoe de riolering precies werkt is niet nodig,

maar je moet er wel netjes mee omgaan. Dus alleen poep, plas en papier in het toilet. Daar

moet je op blijven hameren."

Hugo Gastkemper

Door: Laurine Croes
        Beeld: ThinkStock
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Welkom bij NUjij! Hier kan je discussiëren over het nieuws, vragen stellen en inhoudelijk iets bijdragen
aan artikelen. Lees vooral even onze huisregels en veelgestelde vragen.
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Ehm......de wc is toch alleen om plas, poep en evt soep door te spoelen? Je gaat toch geen
papier, karton, kleding, speelgoed en dergelijke er door heen jagen? Wie verzint dat nou? Dan

san85 1 dag geleden
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Respect 2  Reageer 

g g g g
ben je niet goed wijs. Daar hebben we prullenbakken en kledingbakken voor uitgevonden. Is
gewoon logisch nadenken mensen. Ik snap het gewoon echt niet dat mensen zo maar alles in
de wc pleuren. Kan aan mij liggen.

Deel  Rapporteer 

Respect  Reageer 

Ik snap het citaat van Peter Stad niet.
Is het logischer om te melden dat juist omdat we die heffing betalen spoelen we alles wat door
dat grote gat kan, er ook daadwerkelijk in mikken.
Terwijl een "normaal" mens zelfs niet eens de kartonnen rol van het WC papier doorspoeld,
maar even in de papierbak mikt.
Vrijwel al het andere even in een oude plastic (melk) container of in een vouwkrat naar de
milieustraat.
Veel meer dan 2 keer paar jaar zal dat niet zijn. Misschien kan je daar dan gelijk wat compost of
strooizout scoren, als de gemeente niet te knieperig is,

Deel  Rapporteer 

Winkel16 1 dag geleden (Gewijzigd)

Respect  Reageer 

Ik ben vaak geen voorstander van basis dingen als dit toevoegen aan een school programma.
Maar misschien toch eens tijd dat ze het gaan doen, teveel mensen hebben geen idee en dat
gebrek aan kennis blijft dan ook bij hun kinderen.

Maar ja de mens is liever lui dan moe...

Deel  Rapporteer 

sr_ind 1 dag geleden

Respect  Reageer 

Denk er gewoon maar eens aan dat je dat water straks weer moet drinken nou ik niet

Deel  Rapporteer 

Albert_van_der_Linden 1 dag geleden

Respect  Reageer 

Aloud, alom bekend probleem, zal voorlopig nog iet opgelost zijn.

Deel  Rapporteer 

NottherealXander 1 dag geleden (Gewijzigd)



Respect  Reageer 

Als je de afbreekbare variant van vochtige doekjes ook niet mag doorspoelen, moeten ze ervoor
zorgen dat dat op de verpakking komt te staan. Kleine aanpassing, grote winst

Deel  Rapporteer 

MsBling 1 dag geleden

Respect  Reageer 

Het staat juist op de verpakking dat het kan
Max 2 of 3 doekjes per spoelbeurd

Deel  Rapporteer 

Peter3_Jansen 1 dag geleden

Respect  Reageer 

Als dit zo is investeer in betere installaties. Verhoog de tax een beetje en klaar, ik zie het
problerm niet. Nee ik ben geen voorstander om alles door te spoelen,maar niet iedereen zal zn
gedrag aanpassen hoe vaak je dit ook meld

Deel  Rapporteer 

Alex2020 1 dag geleden (Gewijzigd)

Respect 1  Reageer 

Volgens mij zit het probleem in de leiding zelf. Deze zijn te smal om grote hoeveelheden
vochtig toiletpapier en dergelijke te vervoeren. En je maakt niet zo even alle rioolleidingen
groter. Daarnaast zal dat ook echt wel een heel dure grap zijn.

Deel  Rapporteer 

Matt33 1 dag geleden

Respect 5  Reageer 

Leidingen zijn niet het probleem maar de mensen zelf.

Deel  Rapporteer 

Reetketelsteentje 1 dag geleden

Respect 3  Reageer 

Mee eens, maar de persoon waarop ik reageerde gaf aan dat we de
zuiveringsinstallatie moeten verbeteren IPV het gedrag aanpassen.

Deel  Rapporteer 

Matt33 1 dag geleden



Respect 3  Reageer 

Dat is net zoiets als bomen weghalen omdat mensen te hard auto rijden.

Deel  Rapporteer 

R_Wolters 1 dag geleden

Respect 4  Reageer 

Het is pure gemakzucht en luiigheid en als de boel dan verstopt zit weten ze van niks ! Nee
geen idee hoe die tampons en die doekjes daar in de afvoer komen !? “Mevrouw uw vestopping
zit ná uw toilet in UW tuin dus het moet hier vandaan komen !”
Week later ; sta je er weer ... hardleerse mensen

Deel  Rapporteer 

M_Hendriks 2 dagen geleden

Respect 2  Reageer 

Dag collega! Ze hebben het nooit gedaan en niet eens in huis! Terwijl de pakken naast de
pot liggen....

Deel  Rapporteer 

Nab_Caek 1 dag geleden

Respect  Reageer 

Ja soms vraag ik me af wat mensen denken waarom er een prullenbak naast de wc
staat. Echt niet alleen voor de lege wc rollen (ook al heb ik ook meegemaakt dat
mensen die gewoon doorspoelen...).

Deel  Rapporteer 

sr_ind 1 dag geleden

Respect 3  Reageer 

Een artikel dat naar mijn mening totaal overbodig is. Ik mag toch hopen/aannemen dat mensen
van zichzelf wel kunnen bedenken dat mondkapjes niet door het toilet gespoeld moeten
worden... Degene die het dan alsnog doen zijn de mensen die sowieso overal schijt aan hebben
en die ga je met dit artikel niet verbeteren.

Deel  Rapporteer 

Stefan_G 2 dagen geleden



Respect 3  Reageer 

Ik lees in het artikel dat plastic handschoenen en mondkapjes als zwerfafval via
straatputten het riool in komen. Al zullen er idd vast mensen zijn die ze uit gemak
doorspoelen....

Deel  Rapporteer 

El_Ve 2 dagen geleden

Respect 3  Reageer 

Zoals in dit artikel staat zijn vochtige doekjes nog altijd de grootste boosdoener. Ik denk
dat dit ook zeker met onwetendheid te maken heeft. Alhoewel het zeker ook gedeeltelijk
laksheid en gemakzucht is van mensen.

Deel  Rapporteer 

Matt33 2 dagen geleden (Gewijzigd)

Respect  Reageer 

Onwetendheid? Nou kan je vertellen dat ik wel iemand ken die de vochtige doekjes
gebruikt, en ze weet ook heel goed dat het niet in het riool mag, maar het interesseert
haar niet want het is zo lekker fris.

Deel  Rapporteer 

Reetketelsteentje 1 dag geleden

Respect 3  Reageer 

Het feit dat jij iemand kent die laks is betekent niet dat onwetendheid geen rol speelt
in dit probleem. Ik wist vroeger niet dat het niet mocht en had er nooit bij stil
gestaan. Totdat ik eens ergens las dat vochtig toiletpapier voor grote problemen
zorgt in het riool. Toen ben ik er ook gelijk mee gestopt.

Zoals ook in de eerdere reactie aangegeven speelt laksheid en gemakzucht mee aan
dit probleem. Maar ik denk dat onwetendheid ook een grote rol speelt. De
gemiddelde Nederlander staat er echt niet bij stil dat vochtig toiletpapier kan leiden
tot verstoppingen.

Deel  Rapporteer 

Matt33 1 dag geleden

Blijkbaar niet overbodig. Het is wel een onderbelicht probleem moet ik zeggen. Ga anders
zelf bij een zuiveringsinstallatie werken. Heb vroeger zelf bij een industrieel
reinigingsbedrijf gewerkt en moesten we ook af en toe komen opdraven. Als je dan ziet
wat mensen doorspoelen dan staat je bek echt niet open hoor met die smerige lucht. Maar
j d kt f t l h t th F?

Sjaakiee 2 dagen geleden



Respect 1  Reageer 

je denkt af en toe wel van what the F?

Deel  Rapporteer 

Toon meer reacties

Respect 1  Reageer 

Nog een onderbelicht nadeel van die mondkapjes. De enorme extra milieuvervuiling en
rioolverstoppingen alleen om een gedragsverandering te bewerkstelligen want een medische
functie hebben ze niet. Ik denk dat er minder vervuilende manieren zijn om mensen 1,5 meter
afstand te laten houden

Deel  Rapporteer 

Jan_Peters 2 dagen geleden (Gewijzigd)

Respect 2  Reageer 

Wat is er mis mee om gebruikte mondkapjes gewoon in de vuilnisbak te gooien?

Deel  Rapporteer 

R_Wolters 1 dag geleden
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10�25 Barry Paf stopt na twee jaar als presentator van ochtendprogramma 100% NL

10�21 Team Sunweb trekt klassementsrenner Bardet aan, Van Avermaet naar AG2R

10�05 Radio-dj Bram Krikke stapt over van SLAM! naar Qmusic

10�01 Reddingsbrigade had een van drukste dagen ooit, kwam amper door mensenmassa

09�59 Bij Amsterdamse park aangetroffen lichaam is van vermiste zwemmer (19)
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2. Vier mensen verdronken, ook 's avonds nog druk op stranden en in zee

3. Zeven gewonden bij ongeval op N50 bij Kampen

4. Zwaar getroffen piloten missen het 'gouden randje'

5. Drie zwemmers verdronken, NL-Alert om gevaarlijke stroming
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Nieuw-Zeelandse agenten voeren haka uit voor
overleden collega

Britse piloot filmt noodlanding na afbreken
bagageluik

Energiecentrale in Israël haalt duizenden kwallen
uit toevoerkanaal

Máxima reikt Appeltjes online uit: 'Niet op paleis,
wel oranje'
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