
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stad Brussel bouwt verder aan ecocrèches met herbruikbare luiers 
 

Vandaag is er weer een grote stap gezet richting het duurzaam en groen maken van alle 

kinderopvangplaatsen binnen Stad Brussel. Het gebruik van herbruikbare luiers is van start gegaan in de 

eerste twee ecocrèches, Wangari Maathai en Régine Orfinger in Tivoli GreenCity. De eerste twee maanden 

van een proefperiode van een jaar zijn net voorbij. Het experiment wordt als meer dan afdoend 

beschouwd. 

“We staan er niet genoeg bij stil, maar een baby verbruikt in zijn of haar leven al snel 2000 luiers. Met 

herbruikbare luiers in onze kinderopvangplaatsen sparen we enorm veel water vergeleken met de 

hoeveelheid die nodig is voor de productie van wegwerpluiers. Ook zorgen we ervoor dat onze afvalberg 

drastisch vermindert. De eerste twee crèches zijn alvast enthousiast, we hebben zowel het personeel als 

de ouders dan ook goed voorbereid op de verandering”, zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge 

Kind in Stad Brussel.   

Door het gebruiken van herbruikbare luiers komt er veel tijd en plaats vrij in de opvangplaatsen: er moeten 

geen vuilniszakken worden opgekuist en er moeten geen wegwerpluiers worden gestockeerd. Voor de 

ouders komt er ook geen extra kost bij.  

Ulku Yuksel, directrice van de ecocrèche Wangari Maathai: “Herbruikbare luiers: een pluspunt voor de 

gezondheid van onze baby's en een positieve impact op het milieu om een betere wereld achter te laten 

voor onze kinderen.” 

Voor het project met herbruikbare luiers werkte Stad Brussel samen met Snappies, een bedrijf dat de luiers 

verhuurt, wast en weer proper terugbrengt naar de crèches. Het jonge bedrijf biedt luiers aan die gemaakt 

zijn in Europa volgens de strenge OekoTex-normen, in biologisch katoen.  

Aymeric de Pret, medeoprichter van Snappies: “Ons hoofddoel is de hoeveelheid afval van herbruikbare 

luiers te verminderen. Dankzij de samenwerking tussen de Stad, het personeel van de kinderdagverblijven 

en Snappies zullen in 2021 alleen al in deze twee ecocrèches meer dan 100.000 luiers niet worden 

weggegooid! Het doel van Snappies is om ecologie toegankelijk te maken voor alle kinderdagverblijven.” 

Een ecocrèche, wat is dat?  

De herbruikbare luiers zijn maar een klein onderdeel van wat Stad Brussel voor ogen heeft met alle 

kinderopvangplaatsen. Doel is alle crèches om te vormen tot meer duurzame en sociale ecocrèches. 

Momenteel telt de Stad Brussel al 5 ecocrèches. 10 nieuwe crèches zullen in de komende 6 maanden met 

hun transitie beginnen. Deze transitie omvat een overgang naar 100% biologisch voedsel, een zero waste-

beleid en ambitieuze milieunormen voor materiaal, zorg en infrastructuur. 

Meer info over de ecocrèches van Stad Brussel in de PDF als bijlage “EEN ECOCRECHE, WAT IS DAT?”  
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