Exclusief

Milieu
Paul Sanders, voorzitter Waterpanel Noord
en Josette van Wersch, bestuurslid van
Waterschap Limburg.

KRINGLOOP
Nederland is een fijn land om in te wonen. We maken met zijn allen
afspraken en regelen zaken op een goede manier. Doen ons best
om het milieu zo min mogelijk te belasten. Paul Sanders is voorzitter
Waterpanel Noord. ‘We zijn opgevoed met de boodschap dat je
niet zomaar alles op straat gooit. Waarom dan wel in de wc? Je doet
uiteindelijk hetzelfde, alleen is hier natuurlijk niemand die het ziet.
Alles wat in het riool terechtkomt, moet er ook weer uit gehaald
worden. Al dat water komt weer in de Maas terecht. En van dat
water wordt ook het drinkwater gemaakt. Het is een kringloop, dus
uiteindelijk komt het toch weer bij je terug.’ Daarbij ziet Paul duidelijk
dat de klimaatverandering er nog een schepje bovenop doet. ‘Door
de aanhoudende droogte koekt alles aan in het riool. En als er dan
een hoosbui komt - de momenten dat we de pompen in het riool en
op de zuivering het hardst nodig hebben -, komt al die aangekoekte
troep los. Een groot probleem dat we bij de bron willen aanpakken.
Ons stelsel staat namelijk onder druk. En we weten zeker dat veel
mensen zich niet bewust zijn van de gevolgen van het weggooien
van zo’n simpel nat doekje in het toilet. We willen dan ook dit
patroon, deze vanzelfsprekendheid, doorbreken. Stop ermee. Het is
niet goed voor het milieu.’

www.waterklaar.nl

‘Beter voor het
milieu en we
besparen hiermee
miljoenen per
jaar’

Vochtige doekjes in de wc gooien; ach, dat kan toch geen kwaad, denken veel mensen. Gemak dient de mens en het levert ook
nog eens minder afval op. Fout! Niet alleen kan de wc erdoor verstopt raken, met alle vervelende gevolgen van dien, maar ook
de riolering en zuiveringsinstallaties hebben het zwaar te verduren door de opeenhoping van vochtige doekjes bij de pompen.
Vochtige doekjes horen thuis in de afvalemmer en niet in de wc. Kleine moeite, groot plezier voor het milieu en uw portemonnee.

H

et Limburgse afvalwatersysteem heeft zwaar te
lijden onder al die doorgespoelde vochtige doekjes.
Dat merken de consumenten vaak niet zelf, maar de
maatschappij als geheel ondervindt er grote schade
van. Als uw eigen huisriool verstopt, kan er wateroverlast en stank
in uw huis ontstaan. En het ontstoppen van uw huisaansluiting op
het gemeentelijk riool kost al snel een paar honderd euro. De totale
schade voor de door vochtige doekjes verstopte afvalwatersystemen
bedraagt alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro’s per jaar.
Om nog maar te zwijgen over de zware aanslag op het milieu door al
die bergen vochtige doekjes. Waterpanel Noord zit echter niet bij de
pakken neer, maar is gestart met de publiekscampagne Doekie, nee,
niet in de wc!. De campagne moet leiden tot een gedragsverandering
van de Noord- en Midden-Limburgse inwoners. Geen doekjes in de
wc voorkomt storingen in riolering en gemalen. En daarmee besparen
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we met zijn allen een hoop geld. ‘We willen graag het bewustzijn
verhogen’, legt Josette van Wersch, bestuurslid van Waterschap
Limburg, uit. ‘Mensen hebben het beste voor met het milieu. We
scheiden allemaal netjes ons afval en zorgen dat er geen zwerfafval
ontstaat. We zijn blij met onze waterkwaliteit hier en willen deze dan
ook zeker niet verslechteren.’ Op het gebied van vochtige doekjes
gaat het echter nog op grote schaal mis, constateert Josette. ‘Vaak
staat op verpakkingen dat een vochtig doekje biologisch afbreekbaar
is. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo te werken. Dat heeft te
maken met de weg die een doekje moet afleggen. Voordat het doekje
afgebroken is, is het natuurlijk allang bij de zuiveringsinstallatie. Met
alle gevolgen van dien. Conclusie is dan ook om alle vochtige doekjes
netjes in de afvalbak te doen. Beter voor het milieu en we besparen
hiermee miljoenen per jaar, die we uiteindelijk toch met zijn allen
moeten betalen. Dus denk na over wat je door de wc spoelt.’

GEMAK
Toch zijn ze natuurlijk wel fijn, die snoetenpoetsers. Die gemakkelijke
en handige doekjes die het gezicht van je kleine deugniet weer fris
maken. En hoe gemakkelijk zijn de hygiënische doekjes om het toilet
snel mee schoon te vegen? Of de make-updoekjes voor het reinigen
van het gezicht, de natte doekjes voor de billen of fijne doekjes voor
de hond? Gemak dient de mens en dat is in deze snelle wereld op alle
vlakken welkom. Maar denkt u ook na over wat er gebeurt als deze
vochtige doekjes in het toilet belanden? Natuurlijk is het niet iets waar
we dagelijks mee bezig zijn, het riool. Maar hoe fijn is dit ondergrondse
systeem dat ons helpt om ons eigen huis schoon en fris te houden?
We kunnen de wc doorspoelen en hebben er geen omkijken meer
naar. Maar het moge duidelijk zijn, zeker niet alles hoort in het
toilet thuis. Rob is operator bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Roermond. ‘Het vuile water van geheel Midden-Limburg komt hier
binnen. We hebben vier pompen die continu draaien, dag en nacht.
Kammen halen het grof vuil weg, dat zijn snel draaiende delen die
volledig automatisch hun werk doen. Helaas gaat het hier nogal eens
mis: vijftig procent van het aantal storingen komt door verstopping
en vijftig procent hiervan wordt veroorzaakt door vochtige doekjes
in alle soorten en maten. Dus maar liefst vijfentwintig procent van de
storingen kan voorkomen worden door vochtige doekjes niet meer
in het toilet te gooien.’ Conclusie? Wc-papier, oké. Maar vochtige
doekjes? Die horen in de afvalbak.

Waterpanel Noord is een samenwerkingsverband van
vijftien Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg
(WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML). Met de publiekscampagne
Doekie, nee, niet in de wc! willen deze partners in de
waterketen mensen bewustmaken van de problemen die
door de wc gespoelde doekjes veroorzaken. En willen
hierbij een oproep doen aan alle lezers. Hoe kunnen we
mensen helpen om ook op het toilet milieubewust te
denken? Hoe kunnen we dat bewustzijn bijvoorbeeld in een
verzorgingstehuis verhogen? Wie heeft een idee om ervoor
te zorgen dat ook in een kinderdagverblijf vochtige doekjes
in de prullenbak belanden? Of wie heeft een goede oplossing
voor thuis? Stuur uw inzending naar redactie@nummer1.nl.
Het beste idee wordt beloond met een leuk uitstapje: een
kanotocht over de Roer. Wie weet, als we er samen onze
schouders onder zetten, kunnen we in de toekomst zorgeloos
zwemmen in een schone rivier.

Dus: Doekie,
nee, niet in de wc!
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