Tips om het water schoon te houden
Wat kunt u zelf doen?
Tip 1: Spoel niet alles door het riool
Spoel deze spullen niet door de wc of het afvoerputje.
- Gooi deze spullen in de grijze container:









Vochtige toiletdoekjes
Tampons
Maandverband
Luiers
Pleisters
Condooms
Kattenbakkorrels
Frituurvet verpakt in een melkpak

- Gooi frituurvet in de gele container
-Gooi deze spullen in de groene container:




Soep
Groenteschillen en fruitschillen
Koffieprut

- Lever deze dingen in bij de gemeente:












Motorolie
Petroleum
Terpentine
Ammoniak
Chloor
Lijm
Verf
Gif
Medicijnen
De vloeistof waarmee je foto’s ontwikkelt
Afval waar zink in zit

Tip 2: Gebruik minder wasmiddel
De wasmiddel die u gebruikt in uw wasmachine of vaatwasser zuiveren wij uit het afvalwater.
Gebruikt u minder wasmiddel? Dan spaart u geld en hebben wij minder werk.

Vragen? Neem dan contact met ons op. Bel 050 304 8911 of mail naar: info@noorderzijlvest.nl
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Tip 3: Gebruik natuurlijk zeep
Natuurlijk zeep kunnen wij beter uit water zuiveren dan kunstmatig zeep. Gebruik daarom
wasmiddel van natuurlijk zeep. U kunt dit kopen bij de natuurwinkel. Let op: als u veel kalk in uw
kraanwater heeft, werkt natuurlijk zeep niet goed. Op de website van Milieu centraal vindt u meer
informatie.

Tip 4: Maak kwasten en rollers niet schoon onder de kraan
Als u uw kwasten en rollers schoonmaakt onder de kraan, spoelt u verf en terpentine door het
riool. Deze stoffen zijn erg slecht voor de natuur en onze zuiveringsinstallatie. Stop kwasten en
rollers in een plastic zak in de vriezer. Bent u klaar met schilderen? Laat ze dan drogen en gooi ze
in de grijze container. Op de website van Milieu centraal vindt u meer informatie.

Tip 5: Veeg geen b;aderen in de goot
Als u bladeren in de goot veegt, komen ze terecht in het riool. Veel bladeren kunnen onze
zuiveringsinstallatie verstoppen. Veeg de bladeren op een hoop en gooi ze in de groene container.
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Vragen? Neem dan contact met ons op. Bel 050 304 8911 of mail naar: info@noorderzijlvest.nl

