
Herbruikbare luiers uit de doeken gedaan
Of hoe u tot 100 euro subsidie kunt krijgen



Beste ouder,

Laten we er geen doekjes om winden: luiers verschonen is een kostelijke 
aangelegenheid. En voor je kindje het potje op gaat, heeft het al een 
kleine berg luiers geproduceerd. Beeld je dan eens in hoeveel luiers we 
met al onze Gentse baby’s produceren. 

Bestaat er dan een alternatief voor wegwerpluiers? 
Absoluut. Herbruikbare luiers. Die hebben niks meer met de katoenen 
doeken uit de tijd van onze ouders en grootouders. Tegenwoordig kan 
je kiezen uit heel wat modellen die comfortabel voor de baby zijn en 
praktisch in het gebruik. En ze zijn een zegen voor het milieu. 

In deze folder beantwoorden we heel wat vragen over 
herbruikbare luiers. We tonen aan dat je met herbruikbare luiers heel 
wat kan besparen. Om je alvast een duwtje in de rug te geven, zetten we 
je ook op weg naar de subsidie van de Stad Gent voor ouders die voor 
herbruikbare luiers kiezen. 

Vandaar, beste ouder, laten we er vanaf nu wél doekjes om winden. 
Zo spaar je én het milieu én je portemonnee.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid. 



Hoe zit zo’n herbruikbare luier in elkaar?
Tenzij je kiest voor een all-in-one, bestaat de luier minstens uit een overbroekje en de luier zelf. 
Een inlegger en een inlegvliesje verhogen het comfort.

Het overbroekje
Het overbroekje is gemaakt van een ademende kunststof, fleece of wol 
en zorgt voor de nodige waterdichtheid.

De luier 
De luier zelf zit daarin en is gemaakt van (bio)katoen, hennep, fleece, 
microvezel en/of bamboe. Dat deel zorgt voor de absorptie. 

Een extra inlegger
Een extra inlegger verhoogt die absorptie wanneer dat nodig is, 
’s nachts of bij het middagdutje.

Het inlegvliesje 
Tot slot is er het inlegvliesje dat je het best kan vergelijken met 
versterkt toiletpapier. Het doekje vangt het grootste deel van de 
stoelgang op. Sommige doekjes kan je op de composthoop gooien of 
in het toilet doorspoelen.

Sluiting
Om de luier te sluiten, zijn er verschillende methodes mogelijk: 
strikken, met een velcrosluiting, drukknopen,…

De meeste herbruikbare luiers zijn heel gemakkelijk aan en uit te doen.



Wat verandert er als ik voor herbruikbare luiers kies?
Ten eerste moet je een investering doen. Je hebt zo’n 24 luiers nodig, drie tot zes overbroekjes en enkele rollen
inlegvliesjes. Je test best eerst een paar merken uit om te weten te komen welk merk het best bij jouw baby past.

Aangezien herbruikbare luiers gewassen moeten worden, mag je rekenen op een uurtje meer werk per week. Je zal je 
baby per dag ook één keer meer moeten verversen, wat per week ook een uur uitmaakt. Maar in datzelfde uur heb je 
tegelijk meer quality time met je baby.



Wat is het milieueffect?
Tijdens de luierperiode van je kind produceer je 1 ton wegwerpluierafval. Dat gaat allemaal de verbrandingsoven in! 
Weet je dat maar liefst 8 % van alle huishoudelijk restafval uit wegwerpluiers bestaat?

Maar niet alleen het afval is een probleem. De productie en afvalverwerking van wegwerpluiers leiden tot een 
CO2-uitstoot die 1,5 tot 2,5 keer hoger ligt dan die van herbruikbare luiers. Dit ondanks de energie die nodig is om 
herbruikbare luiers schoon te krijgen. Daarnaast is de milieubelasting van wegwerpluiers door landgebruik 
(land dat nodig is om de grondstoffen te produceren) 7 keer zo hoog als van wasbare katoenen luiers. 

Op watergebruik scoren beide luiertypes vergelijkbaar: bij de productie van wegwerpluiers wordt minstens evenveel 
water gebruikt als bij de productie én het wassen van herbruikbare luiers. 
Uit deze inzichten blijkt dat herbruikbare luiers milieuvriendelijker zijn dan wegwerpluiers. 
(Bron: www.milieucentraal.nl) 

Door je was- en drooggedrag heb je 
de milieu-impact van je herbruikbare 
luiers voor een groot deel zelf in de 
hand. Wassen met volle trommel 
op 60° (of al eens op 40°) zonder 
wasverzachter en drogen aan de 
wasdraad is het beste. 
Wil je weten wat je nog kan doen 
voor het milieu? 
Kijk op www.klimaat.stad.gent/



En voel ik het in mijn portemonnee?

Je kunt flink wat besparen met herbruikbare luiers. 
Wegwerpluiers voor de hele luierperiode kosten al gauw zo’n 1200 
euro. Hierin zitten ook de kosten van de vuilniszakken om al dat afval 
buiten te zetten. 

Afhankelijk van het systeem van de luiers (all-in-one, voorgevormd 
of niet) en het aantal luiers dat je aankoopt, mag je rekenen op een 
gemiddelde uitgave van 600 tot 950 euro. 
Hierin zijn ook inleggers, inlegvliesjes, overbroekjes en waskosten 
meegerekend (geen gebruik van droogkast). 
Meegenomen is dat je kindje sneller zindelijk zal zijn. 

Je besparing wordt nog groter als je dezelfde luiers voor een volgend 
kind opnieuw kan gebruiken.

Lijkt het je toch wat duur of wil je eens uitproberen? Op het internet 
vind je een groot aanbod van tweedehandsluiers. Zo spaar je nog 
meer uit en het milieu komt er nòg beter af. 
Koop je liever nieuwe, dan doet de Stad Gent een duit in het zakje.



Tot 100 euro cadeau!
De Stad Gent wil ouders die voor herbruikbare luiers kiezen een duwtje in de rug geven met een subsidie. 
Die bedraagt de helft van de aankoopkosten met een maximum subsidiebedrag van 100 euro per kind. 

Wie na 1 januari 2008 herbruikbare 
luiers heeft aangekocht of koopt, 
vult het subsidieaanvraagformulier 
in en dient het samen met de 
gedetailleerde aankoopfactuur in bij 
de Dienst Milieu en Klimaat. 
Het aanvraagformulier kan je 
aanvragen bij de Milieudienst of 
downloaden van de website gent.be

Kan je tweedehandsluiers op de 
kop tikken, dan doe je alvast een 
koopje. In dit geval kunnen wij geen 
subsidie geven, ook al doordat we 
onmogelijk de verkoop ervan 
kunnen controleren. 



Meer informatie?

Over de subsidie en het
subsidieaanvraagformulier
Dienst Milieu en Klimaat
Stad Gent 
AC Zuid - W. Wilsonplein 1
9000 Gent
09 268 23 00
milieuenklimaat@stad.gent
www.stad.gent
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