Meest gestelde vragen en antwoorden
Vet! Zonde om weg te spoelen
Dus zamel het in en breng het weg

Wat doe ik met gebruikt (frituur)vet en olie?
Verzamel je gebruikte (frituur)vet en olie in een lege plastic verpakking, sluit die af en gooi het in de
daarvoor bestemde (vaak gele) kliko. Deze staan bij officiële vet-inzamelpunten. Op
www.frituurvetrecyclehet.nl kun je zien waar de meeste inzamelpunten zijn.
Wat doe ik met het vaste vet?
Vast (frituur)vet giet je in een lege plastic fles waarin het stolt. Die fles met gestold vet gooi je in de
daarvoor bestemde (vaak gele) kliko.
Mag je vet ook wegspoelen door gootsteen of toilet?
Spoel nooit je oude frituur- en bakvet of andere olie weg door de gootsteen of toilet. Dat geldt voor
zowel vast (frituur)vet als voor vloeibaar vet.
Waarom spoel je gebruikt frituur- en bakvet of andere olie niet door gootsteen of toilet?
De olie en vetten (zowel in vaste als vloeibare vorm) kunnen voor zowel verstoppingen in je eigen
afvoer zorgen als in het gemeentelijk riool. Ook leidt het tot problemen bij de
rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompstations van de waterschappen. Het zuiveren en afvoeren van
vet en olie kost de samenleving jaarlijks enkele miljoenen euro’s. Naast de onnodige kosten is het
belastend voor het milieu. (bron: Unie van Waterschappen)
Wat gebeurt er met vet en olie als ik het toch door het riool spoel?
(Frituur)vet en olie dat in het riool terecht komt, stroomt via het rioolstelsel van gemeenten naar één
van de rioolwaterzuiveringen van het waterschap. Door al dat vet draaien de pompen overuren, want
het rioolwater moet door de persleidingen met aangekoekt vet geperst worden. Het gevolg: een groot
aantal verstoppingen en verontreinigingen. Dat aangekoekte vet moet met de hand verwijderd
worden. Geen fijn klusje, en bovendien kost dat een hoop geld. (bron: Unie van Waterschappen)
Vooral een probleem voor de gemeente en waterschappen dus, en voor mij?
De verstopping is niet alleen een probleem voor de gemeente of waterschappen. Ook jij zelf loopt het
risico dat de afvoer in je huis verstopt raakt door de vetresten. En voor de kosten van het oplossen
van dat probleem draai je zelf op. (bron: Unie van Waterschappen)
Waarom is vet door het riool spoelen het belastend voor het milieu?
Bij een verstopping kunnen rioolbuizen of pompstations het rioolwater slechter afvoeren naar de
afvalwaterzuivering. Dat kan zorgen dat rioolwater op straat of in de sloot loopt. Rioolwater in de
sloot kan leiden tot vissterfte en verstoringen in het ecosysteem.
Hoe herken ik een vet-inzamelpunt?
Vet-inzamelpunten zijn te herkennen aan de daarvoor bestemde (vaak gele) kliko die zij hebben. Ook
kunnen zij bijvoorbeeld een sticker op hun deur of raam hebben geplakt waarop staat dat zij
inzamelpunt zijn. Op www.frituurvetrecyclehet.nl kun je zien waar de meeste inzamelpunten zijn.
Hoeveel vet-inzamelpunten zijn er in Nederland?
Nederland heeft meer dan 2500 inzamelpunten voor gebruikt (frituur)vet en olie. Op
www.frituurvetrecyclehet.nl kun je zien waar de meeste inzamelpunten zijn. (bron:
www.frituurvetrecyclehet.nl)
Wat gebeurt er met het gebruikte vet in de vet-kliko?
Gebruikt frituur- en bakvet dat je in de vet-kliko gooit, wordt gerecycled tot biobrandstof;
voornamelijk biodiesel dat geschikt is voor bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens. Een ander deel
wordt gebruikt als biobrandstof voor energieopwekking, of in de glastuinbouw. Ook de KLM vliegt
gedeeltelijk op biofuel. (bron: www.frituurvetrecyclehet.nl)
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Is die biobrandstof duurzaam?
Biobrandstof dat is gemaakt van gebruikt vet is de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de
laagste emissiefactor van alle energiebronnen. (bron: www.frituurvetrecyclehet.nl)
Wat gebeurt er met het plastic in de vet-kliko?
Het plastic dat mee ingezameld wordt, wordt in een eigen recyclingproces verder verwerkt tot nuttige
toepassingen van kunststofgranulaat. (bron: www.frituurvetrecyclehet.nl)
In jullie campagne ‘Vet! Zonde om weg te spoelen’ staat een hockeyclub centraal, waarom?
Daar is een reden voor: meer inzamelpunten = makkelijker om je vet in te leveren = minder vet door
gootsteen of toilet = beter voor het milieu en riool. Belangrijk dus dat er zoveel mogelijk vetinzamelpunten komen. Hockeyclubs en andere (sport)verenigingen zijn dit bij uitstek: er komen veel
mensen over de vloer en ze hebben een groot bereik.
Bij welke hockeyclub zijn de campagnefilmpjes en foto’s gemaakt?
Bij hockeyclub Roomburg in Leiden.
Speelt het Leidse hockeyteam zelf ook mee in jullie campagne?
De voorzitter van de club en het hockeyteam jong senioren dames 2 figureren in de
campagnefilmpjes en op de foto’s. De aanvoerster in de campagne wordt gespeeld door een actrice,
degene in het gele pak werkt bij Rijnland.
Is de Leidse hockeyclub Roomburg vet-inzamelpunt?
De Leidse hockeyclub Roomburg is sinds maart 2019 vet-inzamelpunt geworden. Dat past goed in
hun denkbeeld en visie. De club is namelijk voorstander van duurzaam en klimaatbewust, voert
maatregelen hier omtrent en heeft ook ideeën voor de toekomst.
Wie kan vet-inzamelpunt worden?
Alle organisaties die willen bijdragen aan een groene samenleving kunnen inzamelpunt worden. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Leuke bijkomstigheid: voor iedere volle container ontvang je een
kleine vergoeding. (bron: www.frituurvetrecyclehet.nl)
Hoe kan ik me aanmelden als vet-inzamelpunt?
Kijk op www.frituurvetrecyclehet.nl waar je je kunt aanmelden. Je kunt je niet aanmelden bij het
hoogheemraadschap van Rijnland of andere waterschappen.
Hoe werkt dat, vet-inzamelpunt zijn?
Na aanmelding ontvang je van de partij waar je je hebt aangemeld een kliko. Deze kun je op je eigen
terrein plaatsen. Bezoekers kunnen hun gebruikte bak- en frituurvet in een afgesloten plastic
verpakking in deze kliko gooien. Als de kliko vol is, kun je contact opnemen met de partij waar je je
hebt aangemeld. De kliko wordt dan ingeruild voor een nieuwe. (bron: www.frituurvetrecyclehet.nl)
Is het hoogheemraadschap van Rijnland vet-inzamelpunt?
Rijnland zelf is geen vet-inzamelpunt, onze terreinen zijn daar niet geschikt voor. Het is namelijk de
bedoeling dat de vet-kliko openbaar toegankelijk is (dus niet achter een hek) en in de bebouwde kom
staat, zodat de kliko makkelijk te bereiken is voor vet-inzamelaars. Tevens is het handig als de kliko
ergens staat waar er toezicht op is, bijvoorbeeld om te checken of hij al vol is of dat er geen ander
afval dan plastic verpakkingen met vet in zijn gegooid.
Waar vind ik meer informatie?
Onder andere op de websites: www.frituurvetreyclehet.nl en www.vetgoedbezig.nl

