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Duurzaam     moederen
De wasbare luier is allang geen 
katoenen doek met veiligheids-
speld meer. Wel is het duurzaam, 
kostenbesparend en dus het 
proberen waard, vindt journalist 
Doortje van der Molen (30). 

milieubewust



ouders van nu.nlouders van nu.nl 105   104   

milieubewust

Daar sta ik dan. Achter onze lichthouten commode. 
Met mijn eerste wasbare luier in de hand: een rood-
oranje gestreept binnenbroekje van zacht bamboe en 
een oranje waterafstotend overbroekje met drukke 
print. Ik moet een beetje lachen om mezelf – ga ik dit 
echt doen? Onze vier maanden oude dochter Merel 
lacht vrolijk mee. Onwetend van het gevecht dat ik zo 
dadelijk met haar aanga. Een beetje stuntelig doe ik 
de ‘tweedelige luier’ om. Van de voorlichtingsavond van 
uitwasbareluiers.nl herinner ik me dat de binnenluier 
bij de liezen en bij de rug goed moet aansluiten om 
lekkage te voorkomen. Klinkt logisch, maar is nog best 
even een klusje.  

Niet nieuw, wel schoon
Op diezelfde voorlichtingsavond hoor ik dat wasbare 
luiers, naast dat ze milieuvriendelijker zijn, je ook nog 
eens honderden euro’s kunnen besparen. Toen was ik 
om. In mijn omgeving ken ik niemand die duurzaam 
luiert, dus ik kies voor een huurpakket van € 7,50 per 
week, dat na maximaal vier weken uitproberen weer 
terug moet. Handig, want dan hoef ik niet meteen 
een stapel aan te schaffen en kan ik allerlei merken 
uitproberen. ‘De luiers zijn niet allemaal nieuw, maar 
wel goed schoon gewassen,’ vertelt Winona van 
uitwasbareluiers.nl tijdens de intake bij mij thuis. Dat 
blijkt trouwens een voordeel te zijn, want hoe vaker 
zo’n luier is gewassen, hoe beter die absorbeert. 
In het whatsapp-groepje met opa’s en oma’s deel ik 
enthousiast dat ik duurzame luiers ga uitproberen. 
De reactie van mijn schoonouders bevestigt het 
vooroordeel dat veel mensen hebben over de wasbare 
luier. ‘Waarom zou je terug in de tijd willen? Luiers 
van tegenwoordig zijn juist zo handig!’ reageert mijn 
schoonmoeder. Mijn moeder ziet er de lol wel van in 
en herleeft oude tijden: ‘Je hebt er iets meer werk van. 
Je moet ze direct uitspoelen en wassen, dus zorg ervoor 

dat je elke dag een emmer met hete groene zeep hebt 
klaarstaan.’ 

Luier 2.0
De moderne wasbare luier is niet te vergelijken met de 
wasbare luier van vroeger, staat te lezen op de website 
van de MilieuAdviesWinkel. De nieuwe uitwasbare 
luier heeft de vorm van een wegwerpluier en is te 
verkrijgen in  verschillende materialen, maten, printjes 
en kleuren. De luier sluit niet langer met spelden, maar 
gewoon met klittenband. Al zijn er ook die je met 
drukknoopjes of lintjes dichtmaakt. 
Voor mijn vriend en mij is het nogal wennen na vier 
maanden wegwerpluiers. ‘Kun je even komen? Ik 
snap er geen snars van!’ roept hij op dag twee door de 
babyfoon. Ik zie dat hij niet de makkelijkste luier uit 

het huurpakket heeft gepakt. Het is een tweedelige in 
plaats van een all-in-one (AIO). Een AIO is eigenlijk 
net zo makkelijk als een wegwerpluier. De tweedelige 
luier, met binnenluier en los overbroekje, vergt iets 
meer handigheid. Hoewel ik zelf een dag eerder al heb 
geoefend, moet ik toch weer even nadenken. Ik pak een 
paars-groen voorgevormd bamboebroekje en leg die 
onder onze dochters billen. Op het binnenbroekje leg 
ik een dun papieren inlegvliesje, die vangt de ontlasting 
op en gooi je met poep en al in de prullenbak. Deze 
binnenste luier zorgt voor de absorptie en sluit op 
dezelfde manier als een wegwerpluier, maar dan met 
klittenband. In de binnenluier kan eventueel nog een 
extra inlegger voor meer absorptie. Over de binnenluier 
doe ik een gezellig overbroekje met regenbogen, vogels 
en wolken. Dit overbroekje zou een nat pak moeten 
voorkomen. Zo, de luier zit om. Mijn vriend is onder 
de indruk, maar na een week steunen en kreunen, 
houdt hij het voor gezien. ‘Ik vind het niet praktisch. 
Het is méér werk om te verschonen, je hebt méér was 
en de luieremmer ruikt naar dooie muis,’ somt mijn  
vriend zijn motivatie op om weer op wegwerp over 
te gaan. Fris ruikt de emmer inderdaad niet, maar 
de gewone luieremmer ruikt ook niet bepaald naar 
bloemetjes. Ook ik raak wat ontmoedigd, want Merel 
lekt bij de alles-in-één luiers regelmatig door. Vooral bij 
haar benen en haar rug. Na twee weken proberen, doe 
ik de luiers blijkbaar nog altijd niet goed genoeg om. Al 
gebeurt doorlekken natuurlijk ook wel eens met een 
wegwerpluier. 

Eén kind, 5000 luiers
Op zoek naar motivatie om door te gaan met de 
duurzame luiers, zoek ik wat cijfers op internet. Als 
ik zie hoeveel kilo’s aan luiers we jaarlijks weggooien, 
schrik ik. Volgens Milieu Centraal gebruikt een baby 
van geboorte tot potje ongeveer 5.000 luiers. Jaarlijks 

Wel/niet
Spreekt de wasbare luier je aan, 

maar twijfel je nog of het bij jouw 

gezin past? De voors en tegens op 

een rijtje.

 

Voordelen 

   Het is beter voor het milieu

  Op de lange termijn  

ben je goedkoper uit

 Minder kans op luieruitslag 

  Kinderen worden eerder  

zindelijk 

Nadelen

 Het kost meer tijd 

 Je hebt meer was 

  Het aantrekken vergt  

wat oefening

lopen er 610.000 kinderen in Nederland in luiers rond, 
wat 165 miljoen kilo luierafval oplevert. Wegwerpluiers 
worden samen met het huishoudelijk afval verbrand. 
Die verbranding levert deels nuttige energie op, maar 
ook uitstoot van broeikasgassen. Ik lees dat wasbare 
luiers in totaal zorgen voor 1,4 keer minder uitstoot van 
broeikasgassen dan wegwerpluiers. En dat de CO2-
uitstoot zelfs 2,3 keer lager is als je ze op 40 graden 
wast en droogt aan de lijn. 
Winona zegt hier over: ‘Elke wegwerpluier die 
voorkomen kan worden is er één. Ik ken een gezin 
met vier kinderen dat voor alle kinderen dezelfde, 
verstelbare meegroeiluiers gebruikt. Andere ouders 
gebruiken alleen een nachtluier. Als je één wegwerpluier 
per dag vervangt door een wasbare, bespaar je al zo’n 
negenhonderd exemplaren.’
Volgens Milieu Centraal zijn kinderen in wasbare luiers 
bovendien gemiddeld een halfjaar eerder zindelijk. 
Hierdoor zijn minder wegwerpluiers nodig en loopt 
het klimaatvoordeel verder op. Peuters schijnen zich 
in stoffen luiers meer bewust te zijn van hun plas- 
en poepgedrag: omdat het enkele seconden langer 
duurt voordat het vocht wordt opgenomen. Hoewel 
de billetjes tijdelijk natter zijn, zorgt dit bijna nooit 
voor irritaties dankzij de natuurlijke materialen zoals 
bamboe, (bio)katoen, zijde en hennep. En duurzame 
luiers onttrekken geen vocht uit de huid, waardoor 
kinderen minder snel uitslag hebben dan in wegwerp. 
Dat is allemaal fijn, maar ook niet onbelangrijk: even 
over het besparen. Over hoeveel keiharde euro’s 
hebben we het eigenlijk?
Met een duurzame luier bespaar je volgens Milieu 
Centraal minimaal € 450 over de gehele luierperiode, 
de waskosten inbegrepen. Niet meteen de jackpot, maar 
van dat geld kan ik genoeg andere leuke dingen doen 
of kopen. Sytske van Milieu Centraal licht desgevraagd  
toe: ‘Gemiddeld is een kind iets na zijn derde jaar  

‘    Zorg ervoor dat je elke dag een 
 emmer groene zeep hebt klaarstaan’
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zindelijk. De kosten tijdens die periode komen voor 
wegwerpluiers ongeveer op € 1.270. Bij wasbare luiers  
bedragen die zo’n € 815. Het wordt financieel nog een 
stuk aantrekkelijker als je aan de waslijn droogt of op 
40 graden wast. En het voordeel wordt groter bij twee 
of meer kinderen, dan kan het oplopen tot wel € 800 
per volgend kind.’

Blije billen
Genoeg reden dus om door te zetten. Ik blijf 
doorstuntelen met lekkende luiers, natte rompers en 
leggings. De wasbare luiers gooi ik bij de gewone was. 
De ene keer op 60 graden bij de handdoeken, de andere 
keer op 40 graden bij de rompers en andere kleding. 
Op die temperatuur worden ze ook goed schoon. Ik 
heb nog nooit zo veel gewassen in mijn leven! En dat 
is nou weer niet bepaald kostenbesparend. Dit geldt 
ook voor de enorme hoeveelheid billendoekjes die er 
doorheen gaan. Ik gebruik natuurlijke billendoekjes van 
vijf euro per pak. En dat tikt behoorlijk aan. Winona 
tipt: ‘Er bestaat een goedkoper alternatief: hydrofiele 

Meer lezen 
•uitwasbareluiers.nl
•kaatjekatoen.nl 
•milieucentraal.nl
•milieuadvieswinkel.be 
•babybegood.nl 
•luiervergelijker.nl
•bumaround.nl

washandjes. Zet een bakje water op de commode, 
drupje lavendelolie erin en leg er een stapeltje 
washandjes naast. Tijdens het verschonen veeg je met 
één nat doekje alles schoon. Het washandje gooi je 
samen met de luier in de luieremmer.’ Zo simpel had ik 
het nog niet bedacht. 
Merel is gelukkig een geduldig meisje en vindt het niet 
erg om steeds van top tot teen verschoond te worden. 
Ook het extra badderen en douchen neemt ze op de 
koop toe. Gelukkig zit er in de baby soap-free wash 
gel van Hema Natural geen zeep die haar huid kan 
irriteren. Hij schuimt misschien ietsje minder, maar dat 
is prima. En, ook fijn, het kost drie keer niks. 

Verslavend
Ik ben al een maand bezig, als mijn origamikunsten nog 
steeds te wensen over laten. Ik krijg bepaalde systemen 
niet strakker, waardoor Merel blijft doorlekken. Doe 
ik het strakker, dan staan de striemen in haar lijf. 
Dat lijkt me niet de bedoeling. Winona stuurt meer 
verschillende luiers als aanvulling op mijn huurpakket. 
En ik moet zeggen, oefening baart kunst. Nog drie 
weken later vind ik het een sport om de luiers sluitend 
aan te doen. In het begin had ik een voorkeur voor 
een alles-in-één, maar het tweedelige systeem van het  
Engelse TotsBots werkt beter. Vooral tegen doorlekken. 
En de bult op de wasmand is inmiddels geslonken. 
Dan de grote vraag: ga ik na dit avontuur van duurzaam 
luieren weer terug naar de wegwerp luier? Deels. 
Buiten de deur zal ik voor gemak gaan; ik heb dus weer 
een paar wegwerpexemplaren in de luiertas gestoken. 
Maar thuis wil ik door blijven gaan met de wasbare 
luiers. Mijn vriend is er niet meer enthousiast voor 
te krijgen, maar hem heb ik twee pakken natuurlijke 
wegwerpluiers van Naty cadeau gegeven. Die waren 
in de aanbieding. En zo zijn we samen toch nog een 
beetje milieubewust. 
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‘ Als je 1 wegwerpluier per dag  
vervangt door een wasbare, bespaar  
je al zo’n 900 exemplaren’

Meer biologisch?
Ook van de zoogkompres bestaat er een duurzame variant, 

bijvoorbeeld van Little Lamb. Deze zijn gemaakt van heel 

zacht bamboefleece, absorberen 40% meer dan katoenen 

compressen én zijn wasbaar. Natuurlijk maandverband 

bestaat ook. Sommige merken bieden pads vrij van parfum, 

chloor en plastic, zoals Charlie Banana. Ook zijn er pads 

die voor 100% uit katoen bestaan. Deze zijn uitwasbaar. 
Met elk pak wasbaar maand verband van het merk Eco 
Femme dat je voor jezelf koopt, geef je er ook een aan 
een meisje op het Indiase platteland. 


