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“Mag ik vochtige
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“Mag ik vochtige doekjes in mijn toilet werpen?”,
vroeg een lezer ons via info@vmm.be. We
legden de vraag voor aan Ingeborg Barrez van
de VMM.
“Vochtige doekjes zijn afval. Volgens de milieuwetgeving mag je afval
niet in het toilet werpen. Dat geldt ook voor verpakkingsmateriaal, wcrolletjes, maandverbanden en tampons.”

Waarom mag je afval zoals vochtige doekjes niet in het
toilet werpen?
“Vochtige doekjes zijn niet voldoende biologisch afbreekbaar, ook
al beloven reclamespotjes dat wel. Ze haken gemakkelijk vast aan
uitsteeksels of oneffenheden in de rioleringen. Daar vormen ze een
obstakel: alles wat door de rioleringen stroomt, kan eraan blijven vasthaken. Op termijn leidt dat tot verstoppingen.”

Wat als de riolering in mijn straat verstopt is?
“Dan kan het afvalwater niet meer wegstromen en kun je niet meer
doorspoelen. Een extra probleem is dat het rioleringsnetwerk in Vlaanderen is uitgerust met overstorten. Als de riolering de watertoevloed
niet aankan of verstopt is, dan komt het afvalwater ongezuiverd in
onze beken en rivieren terecht. Dat is nefast voor de waterdieren en
-planten die daar leven.”

Hoe groot is het probleem van verstoppingen in
Vlaanderen?
“Bijna alle Vlaamse gemeenten kregen al eens of vaker te maken met verstoppingen. Meer dan eens waren vochtige doekjes de boosdoener.”

Komen die verstoppingen ook bij de mensen thuis voor?
“Inderdaad: vochtige doekjes kunnen zowel het rioleringssysteem binnenshuis als de openbare rioleringen verstoppen.”

Wat wil JIJ weten?
Verrekijker geeft je allerlei concrete tips en informatie over hoe
je milieubewuster kunt leven, nu én in de toekomst. In de
vorige edities kon je alles ontdekken over de klimaatverandering, fijn stof, energie besparen, duurzaam toerisme, milieuvriendelijke maaltijden enzovoort.
Wil je over bepaalde milieuthema’s meer te weten komen?
Stuur dan snel je vraag naar info@vmm.be!
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