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Mariët Overdiep  ⋅  op www.omroepwest.nl
Riolen zitten vol met frituurvet na feestdagen: 'Kost miljoenen euro's'
Het riool ontdoen van vetkloddders © Hoogheemraadschap Delfland DEN HAAG - De oliebollen en appelflappen liggen weer ver achter ons, maar bij de waterzuivering vormen ze het probleem van de dag. Want waar loos jij je frituurvet
na de feestdagen? Als het goed is bij de milieustraat, maar het vet verdwijnt regelmatig in de wc of in de gootsteen. En dat vormt een hoofdpijndossier voor de waterschappen. Vet heeft de eigenschap te stollen bij lagere temperaturen. Dus
tussen jouw aanrecht en de
waterzuivering gaat het ergens aan de binnenkant van een leiding zitten. Dit kan zorgen voor verstoppingen thuis en op rioolwaterzuiveringen. Bij een verstopping thuis moet al snel een loodgieter gebeld worden. Waterschappen huren
speciale bedrijven in die het vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen. En dat kost veel geld. Bij het gemaal van het Hoogheemraadschap Delfland aan het Bitterzoetpad in Den Haag weten ze er alles van. Daar heten de klonters vet
in de leidingen of pompen 'witte schapen'. En deze schapen kosten alleen Delfland 750.000 euro per jaar om ze te verwijderen. Landelijk is dat enkele miljoenen volgens de Unie van Waterschappen.
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 ⋅  Geplaatst op www.rtlnieuws.nl
Riool toch dichtgeslibd na feestdagen: 'Vet met messen lossnijden'
Ondanks alle waarschuwingen rondom de feestdagen zijn er toch talloze liters frituurvet door het riool gespoeld. Bij het Hoogheemraadschap Den Haag haalden ze een maand geleden nog 110 duizend kilo vet uit het gemaal. En dat zit nu
weer helemaal vol. Wanneer Ruud Egas van Hoogheemraadschap Delfland de putdeksel van de gemaalkelder openmaakt zie je de witte klodders vet al zitten. "Dit is allemaal vet dat door het riool is gespoeld", zegt hij tegen Editie NL.
"Frituurvet, maar ook bakvet uit de
desastreus voor de pompen van het gemaal. "Het vet koekt overal aan en alles raakt verstopt. Maar niet alleen bij ons, ook bij jou thuis koekt het riool aan als je vet door het toilet spoelt." Schade Twee op de vijf huishoudens spoelt
frituurvet door het riool. Bij Hoogheemraadschap Delfland zorgt dat elk jaar voor 750 duizend euro schade. In heel Nederland is de schade tien miljoen euro. Bron: Unie van Waterschappen "Die kosten moeten wij weer op de inwoners
verhalen, dus je hebt er alleen jezelf mee".
zeep gebruikt." Zeep Maar voor de hoeveelheden die jaarlijks worden weggespoeld heb je heel veel zeep nodig. Bovendien werkt het niet goed genoeg om er een riool mee schoon te krijgen. "De zeepdeeltjes zullen in het water steeds
verder verdunnen en vallen dan in microcellen uit elkaar. Het vet dat in de zeepdeeltjes zat kan zich dan aan andere vetdeeltjes hechten." Voorkomen is dus veel makkelijker dan oplossen. Ruud Egas hoopt dat mensen zich bewust worden
van de problemen die het oplevert. "Doe gebruikt frituurvet terug in de originele verpakking of in een melkpak en breng het weg naar een inzamelpunt. En ga even met een papiertje door de koekenpan en gooi dat papiertje in de
prullenbak. Dat scheelt een hele hoop."
koekenpan." En dat vet koekt aan, aan alles wat er in het riool drijft. "Dat vet blijft aan het wc-papier zitten en dat worden hele grote klonten vet. We noemen het ook wel schapen, zo ziet het er uit." En dat moet allemaal met
mensenhanden worden schoongemaakt. Met messen lossnijden "Vorige maand zijn er nog mensen met zuurstofmaskers naar beneden gegaan en die hebben al het vet met messen los moeten snijden en met de hand eruit moeten halen."
Niet alleen een smerig klusje, het is ook
Hij roept dan ook dringend op om frituurvet in te leveren bij plekken die het recyclen. Biodiesel Dat kan bijvoorbeeld bij Chris Buijtenhek van Willy's Vet. Chris haalt bij horecabedrijven frituurvet op en maakt het schoon zodat een ander
bedrijf er biodiesel van kan maken. Bij het bedrijf staan honderden blauwe vaten met hard aangekoekt frituurvet. "Als vet afkoelt dan stolt het. Dan wordt het een dikke substantie. Horecavet is al helemaal erg omdat er ook nog heel veel
etensresten doorheen



 03-01-2023 11:42

YBreevaart67_63  ⋅  2.133 / 143
RT @Gem_Maassluis: Heeft u het overgebleven vet van het kerstdiner, de oliebollen en de borrelhappen al gerecycled? Vet gaat namelijk stollen als het afkoelt en hierdoor kunt u verstoppingen in uw afvoer of riool krijgen. Lees meer: htt
ps://t.co/8razay9mAr https://t.co/GLz7W29s4F
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Oliebollenvet door de gootsteen: klassieke en peperdure nieuwjaarsfout
kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is een groene energiebron." Via de website van Frituurvet Recycle Het vind je verschillende inzamelpunten. Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat vast vet kan worden
versmolten tot een vetbol voor vogels. Dit is onjuist: dat kan alleen met ongebruikt vet. Het artikel is aangepast.
lijkt op het eerste oog misschien goed te gaan, maar levert ongemerkt problemen op. Ieder jaar trekt de Unie van Waterschappen weer aan de bel. Samengeklonterd vet vormt een harde, dikke drijflaag die bij een rioolgemaal moeilijk weg
te krijgen is. Oliebollenvet kost zo steeds weer miljoenen euro's . Uiteindelijk betaal je daar zelf aan mee in de vorm van waterschapsbelasting. Maar de meeste problemen ontstaan volgens Schmidt bij de gootsteen. "Vaak zit het probleem
dieper dan het keukenkastje.
culinaire hoogstandjes nemen de problemen in januari vaak toe. Robert Schmidt van loodgieter.nl weet er inmiddels alles van. "Met Kerst wordt er al van alles gebakken en gefrituurd. Dan kunnen leidingen al licht dichtslibben. Als daar
vervolgens nog oliebollenvet overheen komt, weet je dat het begin januari weer raak is met verstoppingen." Vette pannen en gourmetplaten kun je beter eerst afnemen met een stukje keukenrol. Dat kun je vervolgens kwijt bij het gft-afval.
Vet wegspoelen via het toilet
verder nog voor vloeibare gootsteenontstoppers. "Zulke stoffen kunnen juist heel slecht zijn voor je leidingen. Ze branden misschien een klein gaatje in het vet, waardoor alles tijdelijk weer even doorloopt. Maar het vreet bijvoorbeeld ook
lijm tussen je leidingen weg. Dat zorgt weer voor lekkage." Ook Milieu Centraal raadt dit soort middeltjes af. Mensen zijn in nood en denken er van tevoren niet aan goede afspraken te maken over wat ze gaan betalen. Consumentenbond
Heb je thuis een verstopping, dan
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 ⋅  Geplaatst op www.nu.nl
Oliebollenvet door de gootsteen: klassieke en peperdure nieuwjaarsfout
gemaakt worden. Dat is een groene energiebron." Via de website van Frituurvet Recycle Het vind je verschillende inzamelpunten. Gebruik je vast frituurvet, dan heeft de Vogelbescherming nog een tip . Je kunt dat namelijk samen met
kokosvet en een mengsel van zaden in een pannetje smelten. Giet dat in een vorm (bijvoorbeeld een theeglas of melkkarton) en laat er een touwtje uit steken. Op die manier maak je een vetbol voor vogels in de winter.
misschien goed te gaan, maar levert ongemerkt problemen op. Ieder jaar trekt de Unie van Waterschappen weer aan de bel. Samengeklonterd vet vormt een harde, dikke drijflaag die bij een rioolgemaal moeilijk weg te krijgen is.
Oliebollenvet kost zo steeds weer miljoenen euro's . Uiteindelijk betaal je daar zelf aan mee in de vorm van waterschapsbelasting. Maar de meeste problemen ontstaan volgens Schmidt bij de gootsteen. "Vaak zit het probleem dieper dan
het keukenkastje. Het kan nog weleens
nemen de problemen in januari vaak toe. Robert Schmidt van loodgieter.nl weet er inmiddels alles van. "Met Kerst wordt er al van alles gebakken en gefrituurd. Dan kunnen leidingen al licht dichtslibben. Als daar vervolgens nog
oliebollenvet overheen komt, weet je dat het begin januari weer raak is met verstoppingen." Vette pannen en gourmetplaten kun je beter eerst afnemen met een stukje keukenrol. Dat kun je vervolgens kwijt bij het gft-afval. Vet
wegspoelen via het toilet lijkt op het eerste oog
gootsteenontstoppers. "Zulke stoffen kunnen juist heel slecht zijn voor je leidingen. Ze branden misschien een klein gaatje in het vet, waardoor alles tijdelijk weer even doorloopt. Maar het vreet bijvoorbeeld ook lijm tussen je leidingen
weg. Dat zorgt weer voor lekkage." Ook Milieu Centraal raadt dit soort middeltjes af. Mensen zijn in nood en denken er van tevoren niet aan goede afspraken te maken over wat ze gaan betalen. Consumentenbond Heb je thuis een
verstopping, dan zal je meestal een
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PijnackerNootdp  ⋅  5.028 / 285
(Frituur)vet over? Recycle het!

De laatste dagen van december staan vaak in het teken van lekkere hapjes en uitgebreide (kerst)menu’s. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet? Of de overgebleven jus? Lees het antwoord op ➡  https://bit.ly/3WtiRo4 https://t.co/j5
7hjixbNE



 30-12-2022 11:00

Lansingerland  ⋅  4.828 / 360
O  b ?... ! 
Let op, spoel na afloop het vet nooit door de wc, het riool raakt dan beschadigd. Je kunt het afgekoelde vet terug gieten in de originele verpakking en die kun je inleveren bij speciale containers: https://bit.ly/3oFbUCh https://t.co/lzPV2lgft
N
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RT @RIONED: Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: https://t.co/dUzuSRKt8B

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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QUOTE @RIONED: Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: https://t.co/dUzuSRKt8B

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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VetRecyclehet  ⋅  224 / 339
RT @RIONED: Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: https://t.co/dUzuSRKt8B

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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 ⋅  Geplaatst op www.lansingerland.nl
Hoe komt u na het oliebollen bakken van uw frituurvet af?
, recycle het zijn alle inzamellocaties te vinden via de zoekfunctie op postcode. Is er geen inzamelpunt voor frituurvet in de buurt? Dan kunnen frituurvet, (bak)olie en vette jus bij het restafval. Doe het dan ook in een afsluitbare
verpakking, zoals een melkpak of plastic fles met schroefdop want olie en vetten vervuilen de afvalbak. Verstopt riool Is uw riool verstop of wilt u meer informatie over uw huisaansluiting op het riool? Neem dan een kijkje op de pagina ‘
Mmm, verse oliebollen! December is bij uitstek de maand om te frituren. Maar, olie en vet beschadigen het riool. Spoel oud frituurvet dus nooit door het toilet! Maar wat kun u wel doen met oud frituurvet? Bewaar de lege verpakking van
het gebruikte frituurvet. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking. Daarna kunt u deze inleveren bij een speciale frituurvetinzamelcontainer. Deze staan bij grotere supermarkten en bij verschillende sportclubs. Op de
website van Frituur vet



https://twitter.com/gjtenbrink
https://twitter.com/RIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23frituurvet
https://t.co/dUzuSRKt8B
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23StichtingRIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23stedelijkwaterbeheer
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23nietinhetriool
https://t.co/7e7jN7uztx
https://twitter.com/gjtenbrink/status/1608499153574797313/
https://twitter.com/waterleider
https://twitter.com/RIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23frituurvet
https://t.co/dUzuSRKt8B
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23StichtingRIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23stedelijkwaterbeheer
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23nietinhetriool
https://t.co/7e7jN7uztx
https://twitter.com/waterleider/status/1608459779269074944/
https://twitter.com/VetRecyclehet
https://twitter.com/RIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23frituurvet
https://t.co/dUzuSRKt8B
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23StichtingRIONED
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23stedelijkwaterbeheer
https://horizon.obi4wan.com/zoeken#/overview?q1=%23nietinhetriool
https://t.co/7e7jN7uztx
https://twitter.com/VetRecyclehet/status/1608406905109774336/
http://www.lansingerland.nl
https://www.lansingerland.nl/actueel/hoe-komt-u-na-het-oliebollen-bakken-van-uw-frituurvet-af


 29-12-2022 04:16

 ⋅  Geplaatst op duurzaam-actueel.nl
Vet-shaming: wat doe jij met gebruikt frituurvet?
bij een supermarkt in Beilen. In het rioolgemaal Grote klonten vet, vastgesmolten aan de muren en pompen in de rioolgemalen. Een dikke brij van samengeklonterd vet met ander vuil zoals billendoekjes en maandverband. Zie je het
beeld al voor je? Waterschapper Aad van Dijk helaas wel. Moeilijk weg te krijgen Aad van Dijk werkt bij het hoogheemraadschap van Delfland en moet ervoor zorgen dat de rioolgemalen goed blijven werken. De rioolgemalen en
zuiveringsinstallaties kunnen door frituurvet
2023 staat alweer bijna voor de deur! Bij veel mensen gaat op Oudejaarsdag dan ook de friteuse aan om oliebollen te bakken. Nu willen de waterschappen niet vet-shamen, maar wat doe jij daarna met het oude frituurvet? Uit onderzoek
blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlanders hun frituurvet door de wc of gootsteen spoelt. Terwijl dat voor grote problemen kan zorgen bij rioolwaterzuiveringen. Gelukkig gaat het heel vaak ook heel goed. Het gebruikte frituurvet uit deze
pan is de week erop ingeleverd
verstopt raken. Aad legt uit dat het vet daarom verwijderd moet worden: “Maar dat is geen makkelijke klus. Het vet vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is. Bij een groot rioolgemaal zijn 4 man, 1 zuigwagen en 1 spuitwagen
2 dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat inwoners via de waterschapsbelasting zelf moeten betalen.” Lever je frituurvet in! Ben je nog op zoek naar een goed voornemen? Spoel je gebruikte
frituurvet niet door, maar
giet het terug in de verpakking en lever het in bij een daarvoor bestemd recyclepunt. Zo voorkom je verstoppingen bij de rioolwaterzuivering én zorg je ervoor dat er nog iets goeds met het frituurvet gedaan kan worden. Van ingeleverd
frituurvet kan namelijk biobrandstof gemaakt worden, een vorm van groene energie. Wil je weten wat nog meer niet in het riool hoort? Kijk hier. Bron: waterschappen.nl
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 ⋅  Geplaatst op gezondnu.nl
Oliebollen gebakken? Dit moet je wel én absoluut niet doen met het frituurvet
het liefst zo snel mogelijk vanaf wil. Dit zijn de do’s en don’ts als je frituurvet wil weggooien: Niet doen: door het toilet of de gootsteen De meeste mensen spoelen hun frituurvet nog steeds door de gootsteen of het toilet, maar dit is erg
slecht voor de leidingen en kan ook bij rioolzuiveringsinstallaties voor veel problemen zorgen. Het gestolde vet blijft namelijk aan de binnenkant van de leidingen zitten en dat kan voor verstoppingen zorgen bij jou thuis of in het riool,
maar ook in
Frituurvet Recycle Het , die jaarlijks rond de jaarwisseling extra campagne voeren, is biobrandstof dat is gemaakt van gebruikt frituurvet de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de laagste CO2-uitstoot van alle energiebronnen.
Aha, weten we dat ook weer! Volg ons ook op Instagram , Facebook en TikTok . Meer gezondnu? Neem dan een kijkje in het magazine en schrijf je in voor de nieuwsbrief .
rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Niet alleen supervervelend, ook nog eens een duur grapje. Het oplossen hiervan kost namelijk veel tijd en geld: de waterschappen zijn hier jaarlijks miljoenen euro’s aan kwijt. Ook goed om te weten:
wanneer de problemen zich in de aansluiting bij jou thuis bevinden, zijn de kosten van een loodgieter voor je eigen rekening. Niet doen: restafval Frituuvet gooi je dus absoluut niet door het toilet of de gootsteen? Mag je dan wel frituurvet
laten afkoelen, stollen
en het vervolgens weggooien in de afvalbak? Nee, ook dit is eigenlijk niet de bedoeling. Gebruikt frituurvet dat bij het restafval belandt komt terecht in de vuilverbranders. De verbranding van het vet is slecht voor het milieu. Wel doen:
inzamelpunten De gootsteen, het toilet en het restafval: allemaal dus geen verstandige plekken om gebruikt frituurvet achter te laten. Maar waar dan wel? Door heel Nederland zijn speciale inzamelpunten te vinden voor het vet. Bij die
inzamelpunten vind je
kliko’s waar je je frituurvet in kunt achterlaten. De punten zijn op allerlei verschillende openbare locaties te vinden, zoals in milieustraten, supermarkten, sportverenigingen en scholen. Op deze website vind je een overzicht van de
inzamelpunten. Leuk feitje: Zuid-Holland is koploper wat betreft inzamelpunten voor gebruikt frituurvet. Na Zuid-Holland volgen Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Limburg. Hier check je de cijfers. Tip: Voordat je het vet
weggooit moet je het in een afsluitbare
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DriesvPutten  ⋅  179 / 71
RT @RIONED: Niet doorspoelen, niet in het riool!

Olie en vet, recycle het!
QUOTE @waterschappen: 2023 staat alweer bijna voor de deur! Bij veel mensen gaat dan ook op Oudjaarsdag de friteuse aan om oliebollen te bakken. Bijna 4 op de 10 Nederlanders spoelt hun frituurvet daarna door. Maar dat kan voor
grote problemen zorgen bij rioolwaterzuiveringen. https://t.co/F8DJxWBz7u
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De_Ruiter  ⋅  334 / 494
RT @RIONED: Niet doorspoelen, niet in het riool!

Olie en vet, recycle het!
QUOTE @waterschappen: 2023 staat alweer bijna voor de deur! Bij veel mensen gaat dan ook op Oudjaarsdag de friteuse aan om oliebollen te bakken. Bijna 4 op de 10 Nederlanders spoelt hun frituurvet daarna door. Maar dat kan voor
grote problemen zorgen bij rioolwaterzuiveringen. https://t.co/F8DJxWBz7u
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RIONED  ⋅  2.152 / 1.274
Niet doorspoelen, niet in het riool!

Olie en vet, recycle het!
QUOTE @waterschappen: 2023 staat alweer bijna voor de deur! Bij veel mensen gaat dan ook op Oudjaarsdag de friteuse aan om oliebollen te bakken. Bijna 4 op de 10 Nederlanders spoelt hun frituurvet daarna door. Maar dat kan voor
grote problemen zorgen bij rioolwaterzuiveringen. https://t.co/F8DJxWBz7u
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 ⋅  Geplaatst op www.del .nl
Geen vet in het riool
Na het bakken van oliebollen tijdens oud & nieuw spoelen veel mensen het gebruikte frituurvet door de gootsteen of wc. Niet doen! Frituurvet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij rioolwaterzuiveringen. Dichtslibben
Doorgespoeld frituurvet koekt aan in laagjes en daardoor kan het riool dichtslibben – uw eigen deel van het riool of het gemeentelijke riool. In het eerste geval bent u zelf veel geld kwijt. In het tweede geval kan de hele straat of buurt
last krijgen. Verspilling Het
zuiveren van leidingen en rioolwaterzuiveringen van frituurvet kost waterschappen in Nederland jaarlijks miljoenen euro’s. Geld dat uiteindelijk door inwoners wordt betaald. Daarbij: het is ook nog eens verspilling, want frituurvet is
recyclebaar. Biobrandstof Giet het frituurvet dus liever terug in de verpakking. U kunt het vet kunt u op verschillende plekken afleveren. Het kan in de gele container die u bij steeds meer supermarkten ziet. Het kan ook bij een recyclepunt.
In Delft kunt u in elk geval terecht bij kinderboerderij Tanthof aan Abtswoude 5, de Jumbo aan de Vrijheidslaan 1 en stadsbrouwerij De Koperen Kat aan de Schieweg 15. Van het gebruikte frituurvet wordt biobrandstof gemaakt, een vorm
van groene energie.
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JoostvOostrum  ⋅  3.082 / 1.060
RT @RIONED: Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: https://t.co/dUzuSRKt8B

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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 ⋅  Geplaatst op www.pijnacker-nootdorp.nl
(Frituur)vet over? Recycle het!
Terug naar het overzicht
(Frituur)vet over? Recycle het!
De laatste dagen van december staan vaak in het teken van lekkere hapjes en uitgebreide (kerst)menu’s. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet? Of de overgebleven jus? En waar laat u de olie uit het potje zongedroogde tomaatjes?
Verzamel uw gebruikte (frituur)vet en olie in een lege plastic verpakking, sluit die af en gooi het in de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko. Veel mensen spoelen gebruikt (frituur)vet en olie door de
gootsteen of door het toilet. Maar dat is slecht voor ons riool.
Vet stolt namelijk als het afkoelt en hierdoor kunt u verstoppingen in uw afvoer krijgen. Ook kan de riolering verstopt raken. Deze kan dan het overtollig regenwater tijdens hevige regenbuien niet meer afvoeren, waardoor er wateroverlast
in huis of op straat ontstaat. Geen vet in het riool dus!
Uw plastic fles of andere plastic verpakking met gebruikt vet en olie kunt u inleveren bij een vet-inzamelpunt. Zij zijn te herkennen aan de (vaak
december 2022, 12:44
-
Vacature: Klantmanager Werk & Inburgering | 36 uur23 december 2022, 11:58
-
Vacature: Klantmanager inkomen statushouders | 32 uur23 december 2022, 11:49
-
Bedrijventerreinen volop in ontwikkeling23 december 2022, 10:45
-
Gemeente verlengt samenwerking met Stichting Leergeld22 december 2022, 20:46
-
Tijdens jaarwisseling andere tijden samenscholingsverbod in en om Parade22 december 2022, 13:18
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robindepobbin  ⋅  254 / 562
RT @RIONED: Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: https://t.co/dUzuSRKt8B

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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RIONED  ⋅  2.152 / 1.274
Traditiegetrouw bakken veel Nederlands zelf hun oliebollen, maar wat te doen met oud #frituurvet? 

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!

Oud vet kan ingeleverd worden bij >2800 inzamellocaties: http://ow.ly/8FvL50MbhsC

#StichtingRIONED #stedelijkwaterbeheer #nietinhetriool https://t.co/7e7jN7uztx
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 ⋅  Geplaatst op rijswijksdagblad.nl
Tip van de gemeente Rijswijk: (Frituur)vet over? Recycle het!
toilet. Maar wist u dat vet niet goed is voor ons riool? Vet gaat namelijk stollen als het afkoelt en hierdoor kunt u verstoppingen in uw afvoer krijgen. Ook kan de riolering verstopt raken. Deze kan dan het overtollig regenwater tijdens
hevige regenbuien niet meer afvoeren, waardoor er wateroverlast in huis of op straat ontstaat. Geen vet in het riool dus! Vet en olie: zamel het in en breng het weg U kunt uw plastic fles of andere plastic verpakking met gebruikt vet en olie
inleveren bij een
De kerstdiners betekenen vaak heerlijk smullen van lekkere hapjes en uitgebreide kerstmenu’s. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet? Of de overgebleven jus? De gemeente Rijswijk vestigt hier de aandacht op. En waar laat u de
olie uit het potje zongedroogde tomaatjes? Verzamel uw gebruikte (frituur)vet en olie in een lege plastic verpakking, sluit die af en gooi het in de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko. Veel mensen spoelen gebruikt (frituur)vet en olie door
de gootsteen of door het
vet-inzamelpunt, zij zijn te herkennen aan de (vaak gele) kliko of sticker/poster op deur of raam. Nederland heeft inmiddels meer dan 2500 inzamelpunten, dat zijn bijvoorbeeld supermarkten en (sport)verenigingen. Ook bij de recycle
punten waar u papier, plastic en tuinafval wegbrengt kunt u vaak het gebruikte frituurvet en olie inleveren. Tip: kleine restjes in de pan veegt u weg met keukenpapier en kunt u in de afvalbak gooien. Wat kunt u zelf doen Ga na of iets wel
of niet door de gootsteen of het toilet mag. Lees hier meer:
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Basisschool Swartbroek Bertiliastraat  ⋅  op www.weertdegekste.nl
Waar kun je gebruikt (frituur)vet en olie inleveren?
riool, het vastlopen van pompen en verstoring van het zuiveringsproces. Die reparaties kosten namelijk veel geld. Gooi dus geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het! Hoe kan ik olie of vet inleveren? Het is heel simpel:
giet de afgekoelde olie of het (frituur)vet terug in een originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de verpakking of fles goed en lever deze in bij een gele kliko. In de gele kliko mag je zowel vloeibaar als vast frituurvet én gebruikte
bakolie
Het is weer tijd om oliebollen te bakken! Zeker tijdens de feestdagen wordt vaak extra veel olie en vet gebruikt, bijvoorbeeld om oliebollen te bakken of aardappelkroketjes te frituren. Olie- en vetresten die na het bakken of braden in de
gootsteen weggespoeld worden, kunnen serieuze problemen in het riool opleveren. Daarom roept de gemeente inwoners op om olie en vet niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar naar een inzamelpunt te brengen. Recyclen
voorkomt verstoppingen in het
(bijvoorbeeld restjes olie van het wokken) inleveren. Locaties gele kliko’s Limburg heeft zo’n 120 inzamelpunten voor gebruikt (frituur)vet. De kliko’s worden opgehaald door recyclebedrijven die de oude oliën en vetten tot biobrandstof
verwerken. Sport-, muziek- en buurtverenigingen kunnen meedoen en krijgen per liter ingezameld vet een vergoeding van het recyclebedrijf. Op deze locaties kun je frituurvet inleveren in de gemeente Weert: Jumbo – Molenakkerplein 3
Jan Linders – Onzelievevrouwestraat / Roermondseweg TC Altweerterheide – Bocholterweg 89 Van Horne Hoeve – Trancheeweg 22 Scouting Sint Rumoldus – Nieuwstraat 90 Van Berlo – Terborgh 61 Basisschool Joannesschool – St.
Barbaraplein 2A Basisschool Swartbroek – Bertiliastraat 1
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 ⋅  Geplaatst op wos.nl
Ben & Sem moeten letten op vetverstoppingen
De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent voor veel mensen: bakken, frituren, fonduen en gourmetten. Hoogheemraadschap Delfland roept op om geen vet door de gootsteen of het toilet te spoelen. Bakvet, olie en vette
etensresten kunnen namelijk zorgen voor verstoppingen binnenshuis, maar ook in het riool. Ben & Sem hebben de waarschuwing eerder gehoord...

http://rijswijksdagblad.nl
https://rijswijksdagblad.nl/lokaal/tip-van-de-gemeente-rijswijk-
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https://www.weertdegekste.nl/2022/12/waar-kun-je-gebruikt-frituurvet-en-olie-inleveren/
http://wos.nl
https://wos.nl/nieuws/artikel/ben-sem-moeten-letten-op-vetverstoppingen
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 ⋅  Geplaatst op www.maassluis.nl
Gooi frituurvet niet in de gootsteen of het riool, recycle het!
Tijdens de feestdagen maken we de heerlijkste maaltijden. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet, het vet in de pan of de olie van de zongedroogde tomaatjes? Het inleveren van vet is simpel en moet net zo normaal worden als het
verzamelen van glas of papier. Gooi geen vet in de gootsteen of het riool. Vet gaat namelijk stollen als het afkoelt en hierdoor kunt u verstoppingen in uw afvoer of riool krijgen. Wat dan wel? Recycle het (externe link)! Stap 1: Bewaar de
lege verpakking van het
gebruikte (frituur)vet. Stap 2: Giet het afgekoelde (frituur)vet terug in deze verpakking. U kunt hier ook de restjes van ander vet of de olie van bijvoorbeeld feta of zongedroogde tomaatjes bij doen. Heeft u de originele verpakking niet meer?
Giet het dan in een lege plastic fles of melkpak. Stap 3: Vind een inzamelpunt bij u in de buurt: https://www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren/ (externe link) Tip: Klein restje in de pan? Veeg het weg met keukenpapier en gooi dit bij het
restafval.
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 ⋅  Geplaatst op voorburgsdagblad.nl
(Frituur)vet? Recycle het
De feestdagen komen eraan. Dat betekent vaak heerlijk smullen van lekkere hapjes en uitgebreide kerstmenu’s. Maar wat doet u met het gebruikte frituurvet? Of de overgebleven jus? De gemeente Leidschendam- Voorburg vestigt hier de
aandacht op. En waar laat u de olie uit het potje zongedroogde tomaatjes? Verzamel uw gebruikte (frituur)vet en olie in een lege plastic verpakking, sluit die af en gooi het in de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko. Veel mensen spoelen
gebruikt (frituur)vet en olie
door de gootsteen of door het toilet. Maar wist u dat vet niet goed is voor ons riool? Vet gaat namelijk stollen als het afkoelt en hierdoor kunt u verstoppingen in uw afvoer krijgen. Ook kan de riolering verstopt raken. Deze kan dan het
overtollig regenwater tijdens hevige regenbuien niet meer afvoeren, waardoor er wateroverlast in huis of op straat ontstaat. Geen vet in het riool dus! Vet en olie: zamel het in en breng het weg Maar wat dan? Giet het vet en de olie in een
plastic fles of andere
plastic verpakking, sluit die af en lever het in bij een vet-inzamelpunt. Zij zijn te herkennen aan de (vaak gele) kliko of sticker/poster op deur of raam. Nederland heeft inmiddels meer dan 2500 inzamelpunten, dat zijn bijvoorbeeld
supermarkten en (sport)verenigingen. Ook bij de recyclepunten waar u papier, plastic en tuinafval wegbrengt kunt u vaak het gebruikte frituurvet en olie inleveren. Tip: kleine restjes in de pan veegt u weg met keukenpapier en kunt u in de
afvalbak gooien.
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DagbladVoorburg  ⋅  2.368 / 2.580
(Frituur)vet? Recycle het https://voorburgsdagblad.nl/lokaal/frituurvet-recycle-het
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wosmedia  ⋅  27.776 / 3
Met de feestdagen gaan veel mensen gourmetten of frituren. Hoogheemraadschap Delfland roept op om geen vet door de gootsteen te spoelen. Vet is vloeibaar wanneer het warm is, maar koelt af in het riool en stolt daar en kan dus voor
verstoppingen zorgen. Ben jij je hiervan bewust?
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 ⋅  Geplaatst op wos.nl
Hoogheemraadschap Delfland waarschuwt voor vetverstoppingen
Hoogheemraadschap Delfland waarschuwt voor vetverstoppingen
De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent voor veel mensen: bakken, frituren, fonduen en gourmetten. Hoogheemraadschap Delfland roept op om geen vet door de gootsteen of het toilet te spoelen.
Bakvet, olie en vette etensresten kunnen namelijk zorgen voor verstoppingen binnenshuis, maar ook in het riool. Vet dat vloeibaar is wanneer het verwarmd wordt, koelt af in het riool en stolt daar. Daarnaast gaat ander afval zoals
wc-papier er ook aan vastplakken, waardoor er grote vettige klonten ontstaan.
Het hoogheemraadschap wil deze verstoppingen voorkomen en geeft advies voor wat je dan wél met je overgebleven vet moet doen. Zo kun je bij kleine hoeveelheden gewoon je pan schoonvegen met een papiertje. Bij grote
hoeveelheden laat je het vet eerst afkoelen, waarna je het in een oud drankkarton kunt gieten. Zowel het papiertje als het drankkarton kunnen dan gewoon bij het restafval, maar je kunt het ook inleveren bij een
recyclelocatie. Gebruikt vet dat wordt ingeleverd kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als biobrandstof.
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Geplaatst Door Westlanders  ⋅  op www.westlanders.nu
Geen frituurvet door gootsteen en toilet
Westlanden 17.12.2022 - De feestdagen staan weer voor de deur en dus is het tijd voor bakken, frituren, fonduen en gourmetten. Maar wist u dat bakvet, oliën en vette etensresten die u makkelijk door de gootsteen of het toilet spoelt,
kunnen zorgen voor verstoppingen? Bij u thuis en in het riool. Gemeente Westland en het hoogheemraadschap waarschuwen elk jaar weer hiervoor, maar toch is de boodschap niet bij allen doorgedrongen. Vet dat warm nog vloeibaar is,
stolt in het riool. Bovendien gaat
Wat neerkomt op 6.450 kg vuil dat storingen veroorzaakt. Het riool is echter alleen geschikt voor de 3 P’s: Poep, Pies en toiletPapier. Dus geen Vet! Haal bij weinig vet eerst een papiertje door je pan voor je hem omspoelt. Heb je veel vet
gebruikt? Laat het dan een beetje afkoelen en giet het in een oud drankkarton. Dit kan hierna dan gewoon bij het huisafval. Voor jou een kleine moeite, voor het riool een groot verschil! Ga je frituren, dan kun je ook wat extra’s doen:
Recycle het vet en draag bij aan een beter milieu.
er ander afval aan vastplakken, zoals doekjes en wc- papier. Zo ontstaan grote en vieze klonten (zie foto) in het riolen in de gemalen die het water naar de zuivering pompen. Het opruimen daarvan is vies en duur werk. Bovendien zorgen ze
ook voor storingen in de waterzuiveringsinstallaties. Voorkom verstopping van het riool door je vet weg te gooien of in te leveren! Het aantal storingen in rioolgemalen is jaarlijks zo’n 215 keer. Bij elke storing wordt er zo’n 30 kg vuil uit de
gemalen gehaald.
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 ⋅  Geplaatst op m.westlanders.nu
Geen frituurvet door gootsteen en toilet
Westlanden 17.12.2022 - De feestdagen staan weer voor de deur en dus is het tijd voor bakken, frituren, fonduen en gourmetten. Maar wist u dat bakvet, oliën en vette etensresten die u makkelijk door de gootsteen of het toilet spoelt,
kunnen zorgen voor verstoppingen? Bij u thuis en in het riool. Gemeente Westland en het hoogheemraadschap waarschuwen elk jaar weer hiervoor, maar toch is die boodschap (nog) niet bij allen doorgedrongen. Foto archief Vet dat
warm nog vloeibaar is, stolt in het
riool. Bovendien gaat er ander afval aan vastplakken, zoals doekjes en wc- papier. Zo ontstaan grote en vieze klonten (zie foto) in het riolen in de gemalen die het water naar de zuivering pompen. Het opruimen daarvan is vies en duur
werk. Bovendien zorgen ze ook voor storingen in de waterzuiveringsinstallaties. Voorkom verstopping van het riool door je vet weg te gooien of in te leveren! Het aantal storingen in rioolgemalen is jaarlijks zo’n 215 keer. Bij elke storing
wordt er zo’n 30 kg vuil uit
de gemalen gehaald. Wat neerkomt op 6.450 kg vuil dat storingen veroorzaakt. Het riool is echter alleen geschikt voor de 3 P’s: Poep, Pies en toiletPapier. Dus geen Vet! Haal bij weinig vet eerst een papiertje door je pan voor je hem
omspoelt. Heb je veel vet gebruikt? Laat het dan een beetje afkoelen en giet het in een oud drankkarton. Dit kan hierna dan gewoon bij het huisafval. Voor jou een kleine moeite, voor het riool een groot verschil! Ga je frituren, dan kun je
ook wat extra’s doen: Recycle het vet en draag bij aan een beter milieu. Zegt het voort, zegt het voort....
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 ⋅  Geplaatst op www.hhdelfland.nl
Gooi geen vet door gootsteen en toilet
pan voor je hem omspoelt. Heb je veel vet gebruikt? Laat het dan een beetje afkoelen en giet het in een oud drankkarton. Dit kan hierna dan gewoon bij het huisafval. Voor jou een kleine moeite, voor het riool een groot verschil! Ga je
frituren, dan kun je ook wat extra’s doen: Recycle het vet en draag bij aan een beter milieu. youtu Meer informatie Meer informatie over goed rioolgebruik staat op www.hhdelfland.nl/jouwboodschaponzemissie . Informatie over het
recyclen van vet en de locaties van de inzamelpunten is te vinden op www.frituurvetrecyclehet.nl.
de gemalen die het water naar de zuivering pompen. Het opruimen daarvan is vies en duur werk. Bovendien zorgen ze ook voor storingen in de waterzuiveringsinstallaties. Voorkom verstopping van het riool door je vet weg te gooien of in
te leveren! Hoogheemraad Ruud Egas bracht een bezoek aan Rioolgemaal Vlaardingen op het moment dat dit wordt schoongemaakt. Collega Dirk van Noord legt aan hem uit: ‘Wat mensen zich niet realiseren is dat al dat vet en ander
materiaal dat niet in het riool
De feestdagen staan weer voor de deur en dan gaan wij weer bakken, frituren, fonduen en gourmetten. Wist je dat bakvet, oliën en vette etensresten die je makkelijk door de gootsteen of het toilet spoelt, kunnen zorgen voor
verstoppingen? Bij jou thuis - en bel jij met Kerst maar eens een loodgieter - en in het riool. Vet dat warm nog vloeibaar is, stolt in het riool. Bovendien gaat er ander afval aan vastplakken, zoals doekjes en wc- papier. Zo ontstaan grote en
vieze klonten in het riolen in
thuishoort, zorgt voor storingen en verstoppingen op diverse plaatsen in het systeem. Een storing kan al ontstaan bij de mensen thuis in de afvoer of het riool, maar ook bij rioolgemalen en op de afvalwaterzuiveringsinstallaties levert dit
problemen op. Moet je nagaan, het aantal storingen in rioolgemalen is jaarlijks zo’n 215 keer. Elke storing wordt er zo’n 30 kg vuil uit de gemalen gehaald. Wat neerkomt op 6.450 kg vuil dat storingen veroorzaakt.’ Hoogheemraad Ruud
Egas: ‘Dat klinkt als vreselijk vies
werk, bovendien zijn de kosten voor het oplossen van de verstoppingen en storingen erg hoog. We moeten zorgvuldig met ons rioolsysteem omgaan. Gooi er niet in wat er niet in thuishoort. Dan hoeven wij het er ook niet uit te halen. ’
Ruud Egas benadrukt wat er wel in het riool thuishoort. "Ik heb het al vaker gezegd. Het riool is alleen geschikt voor de 3 P’s. Voor Poep, Pies en toiletpapier. En dus ook geen Vet!’ Wat kun je dan wel doen met je vet? Haal bij weinig vet
eerst een papiertje door je



http://www.westlanders.nu
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 ⋅  Geplaatst op duurzaam-actueel.nl

Vet-shaming: wat doe jij met gebruikt frituurvet?
bij een supermarkt in Beilen. In het rioolgemaal Grote klonten vet, vastgesmolten aan de muren en pompen in de rioolgemalen. Een dikke brij van samengeklonterd vet met ander vuil zoals billendoekjes en maandverband. Zie je
het beeld al voor je? Waterschapper Aad van Dijk helaas wel. Moeilijk weg te krijgen Aad van Dijk werkt bij het hoogheemraadschap van Delfland en moet ervoor zorgen dat de rioolgemalen goed blijven werken. De rioolgemalen en
zuiveringsinstallaties kunnen door frituurvet
2023 staat alweer bijna voor de deur! Bij veel mensen gaat op Oudejaarsdag dan ook de friteuse aan om oliebollen te bakken. Nu willen de waterschappen niet vet-shamen, maar wat doe jij daarna met het oude frituurvet? Uit
onderzoek blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlanders hun frituurvet door de wc of gootsteen spoelt. Terwijl dat voor grote problemen kan zorgen bij rioolwaterzuiveringen. Gelukkig gaat het heel vaak ook heel goed. Het gebruikte
frituurvet uit deze pan is de week erop ingeleverd
verstopt raken. Aad legt uit dat het vet daarom verwijderd moet worden: “Maar dat is geen makkelijke klus. Het vet vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is. Bij een groot rioolgemaal zijn 4 man, 1 zuigwagen en 1
spuitwagen 2 dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat inwoners via de waterschapsbelasting zelf moeten betalen.” Lever je frituurvet in! Ben je nog op zoek naar een goed voornemen?
Spoel je gebruikte frituurvet niet door, maar
giet het terug in de verpakking en lever het in bij een daarvoor bestemd recyclepunt. Zo voorkom je verstoppingen bij de rioolwaterzuivering én zorg je ervoor dat er nog iets goeds met het frituurvet gedaan kan worden. Van
ingeleverd frituurvet kan namelijk biobrandstof gemaakt worden, een vorm van groene energie. Wil je weten wat nog meer niet in het riool hoort? Kijk hier. Bron: waterschappen.nl



 29-12-2022 00:32

 ⋅  Geplaatst op gezondnu.nl
Oliebollen gebakken? Dit moet je wel én absoluut niet doen met het frituurvet
het liefst zo snel mogelijk vanaf wil. Dit zijn de do’s en don’ts als je frituurvet wil weggooien: Niet doen: door het toilet of de gootsteen De meeste mensen spoelen hun frituurvet nog steeds door de gootsteen of het toilet, maar dit
is erg slecht voor de leidingen en kan ook bij rioolzuiveringsinstallaties voor veel problemen zorgen. Het gestolde vet blijft namelijk aan de binnenkant van de leidingen zitten en dat kan voor verstoppingen zorgen bij jou thuis of in
het riool, maar ook in
Frituurvet Recycle Het , die jaarlijks rond de jaarwisseling extra campagne voeren, is biobrandstof dat is gemaakt van gebruikt frituurvet de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de laagste CO2-uitstoot van alle
energiebronnen. Aha, weten we dat ook weer! Volg ons ook op Instagram , Facebook en TikTok . Meer gezondnu? Neem dan een kijkje in het magazine en schrijf je in voor de nieuwsbrief .
rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Niet alleen supervervelend, ook nog eens een duur grapje. Het oplossen hiervan kost namelijk veel tijd en geld: de waterschappen zijn hier jaarlijks miljoenen euro’s aan kwijt. Ook goed om te
weten: wanneer de problemen zich in de aansluiting bij jou thuis bevinden, zijn de kosten van een loodgieter voor je eigen rekening. Niet doen: restafval Frituuvet gooi je dus absoluut niet door het toilet of de gootsteen? Mag je dan
wel frituurvet laten afkoelen, stollen
en het vervolgens weggooien in de afvalbak? Nee, ook dit is eigenlijk niet de bedoeling. Gebruikt frituurvet dat bij het restafval belandt komt terecht in de vuilverbranders. De verbranding van het vet is slecht voor het milieu. Wel
doen: inzamelpunten De gootsteen, het toilet en het restafval: allemaal dus geen verstandige plekken om gebruikt frituurvet achter te laten. Maar waar dan wel? Door heel Nederland zijn speciale inzamelpunten te vinden voor het
vet. Bij die inzamelpunten vind je
kliko’s waar je je frituurvet in kunt achterlaten. De punten zijn op allerlei verschillende openbare locaties te vinden, zoals in milieustraten, supermarkten, sportverenigingen en scholen. Op deze website vind je een overzicht van de
inzamelpunten. Leuk feitje: Zuid-Holland is koploper wat betreft inzamelpunten voor gebruikt frituurvet. Na Zuid-Holland volgen Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Limburg. Hier check je de cijfers. Tip: Voordat je het vet
weggooit moet je het in een afsluitbare



 22-12-2022 08:46

DagbladVoorburg  ⋅  2.368 / 2.580
(Frituur)vet? Recycle het https://voorburgsdagblad.nl/lokaal/frituurvet-recycle-het



http://duurzaam-actueel.nl
https://duurzaam-actueel.nl/vet-shaming-wat-doe-jij-met-gebruikt-frituurvet/
http://gezondnu.nl
https://gezondnu.nl/gezondheid/oliebollen-gebakken-dit-moet-je-wel-en-absoluut-niet-doen-met-het-frituurvet/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=oliebollen-gebakken-dit-moet-je-wel-en-absoluut-niet-doen-met-het-frituurvet
https://twitter.com/DagbladVoorburg
https://voorburgsdagblad.nl/lokaal/frituurvet-recycle-het
https://twitter.com/DagbladVoorburg/status/1605832246346371072/
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Berichten per bronsoort

Weblog 14

Twitter 14

Nieuws 4
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Sentiment

Neutraal 25

Negatief 6

Positief 1
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