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Een huismerkluier moet in de winkel 2x zoveel
kosten
De werkelijke kosten van luiergebruik liggen gemiddeld 60% hoger dan de

winkelprijs – dit blijkt uit een ‘echte prijs berekening’ die het Future Diaper

Project liet uitvoeren in samenwerking met True Price en de gemeente

Amsterdam. Voor de goedkoopste luiermerken betekent dat meer dan een

verdubbeling.

Wat laat de True Price studie zien?
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De True Price gap geeft een financiële waarde aan de verborgen, niet gemaakte kosten die een

product heeft in productie, gebruik en in de afvalfase, door de ecologische én sociale impacts te

berekenen en die te vertalen naar kosten voor herstel, compensatie en/of beboeting

(remediation) van die impacts.

 

De True Price studie toont aan dat per luierverschoning de verborgen kosten voor een

wegwerpluier 6 cent zijn en voor een wasbare luier 4,6 cent. Tel je daar de kosten voor

afvalverwerking bij op dan kom je op ±15 cent per wegwerpluier, ongeveer de verkoopprijs van

de goedkoopste huismerk wegwerpluiers.

 

In plaats van inzetten op luierrecycling, zijn er makkelijkere en goedkopere

mogelijkheden voor een duurzamere luierketen met een veel grotere impact:

tijdige zindelijkheid en het vergroten van de adoptie van wasbare luiers.

 

1. Op tijd uit luiers door tijdige zindelijkheid (rond 2,5 ipv. 3,5 jaar) bespaart

>20% van het luiergebruik, -kosten en milieu-impact en is ongeacht merkvoorkeur

en huishoudbudget de gemakkelijkste weg naar minder impact.

2. Wasbare luiers zijn de duurzaamste optie. Een gezin dat wasbare luiers

gebruikt heeft een >30% lagere TruePrice en zelfs >60% als je kijkt naar de

gecombineerde kosten voor milieu-impacts en afvalstoffenheffing. Ook parttime

wasbare luiers is beter dan alleen wegwerpluiers gebruiken. Bij 1-2 dagen per week bespaart

ook dit scenario 20-25% van het aantal plastic wegwerpluierafval. Met name het geringe

grondstofgebruik in vergelijking met wegwerpluiers en het daarmee voorkomen van de

afvalberg is doorslaggevend in de duurzame afweging. Met het vergroenen van de

energiemix voor huishoudens in de toekomst blijven wasbare luiers een robuuste,

duurzamere keuze omdat de impact van de gebruiksfase dan afneemt.

 

De studie vergelijkt verder de impact van bio-based materialen (beter, maar gering verschil met

±5% lagere impact) en luierrecycling. Recycling van luiers volgens het Elsinga proces van (ARN,

Arnhem), heeft een positievere impact in vergelijking met standaardverbranding door grotere

baten van energieterugwinning en plastics, de TruePrice gap wordt ±6% lager bij het vergroten

van de recyclingscapaciteit naar 50%.

Kanttekeningen



Een kanttekening hierbij is dat de kosten voor de aparte verwerkingsketen bij recycling nu

vaak worden gedragen door de maatschappij (alle huishoudens betalen) terwijl de

opbrengsten voor de teruggewonnen energie en gerecyclede plastics private winsten oplevert.

Er worden op dit moment rijkssubsidies besteed aan het bouwen van recyclingscapaciteit die

pas over jaren beschikbaar is – terwijl we morgen kunnen beginnen met ander gebruik op

basis van methoden met grotere positieve impact.

Daarbij zullen de kosten voor verwerking stijgen als gevolg van de aparte keten, zoals ook in

de regio Nijmegen is gebeurd bij de introductie van de gescheiden inzameling en verwerking.

 

Kortom: preventie door tijdige zindelijkheid en stimuleren van het gebruik van

wasbare luiers heeft de potentie om veel sneller én goedkoper de helft van al het

plastic wegwerpluiergebruik te voorkomen – voor de reststroom is aparte

luierverwerking een betere optie dan direct verbranden mits de vervuiler betaalt

voor de verwerking. Een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid kan

hier mogelijk een uitweg bieden.

 

Het Future Diaper Project

Plastic wegwerpluiers vormen in Nederland >5% van al het restafval. En los nog van de CO2

uitstoot van productie met recht een afvalberg met een luchtje! “Zeker als je bedenkt dat een

kwart van de verschoningen onnodig is omdat we onnodig steeds later beginnen met

zindelijkheid”, aldus Nathan Volkers, een van de initiatiefnemers van het Future Diaper Project.

Voor initiatiefnemers Guus Meijer en Nathan Volkers was de verlating van de

zindelijkheidsleeftijd – gemiddeld 1,5 jaar sinds de jaren ’80 naar nu 3,5 – aanleiding om de

luierafvalberg eens goed onder de loep te nemen. Zelf vader van gezamenlijk 5 kinderen hadden

ze ruime ‘hands on’ ervaring met luiers en de volle zakken die ze weg moesten brengen. “ ‘Kan

dat niet anders?’, vroegen we ons op een gegeven moment af”, zegt Guus Meijer. “We zien

drogisten en supermarkten stunten met prijzen en aan de andere kant de maatschappelijke

kosten toenemen voor afvalverwerking… en dan hadden we nog niet gekeken naar de andere

milieueffecten zoals uitstoot van broeikasgassen in de productieketen.”



 

De circulaire luier bestaat al: wasbare luiers zijn een duurzame,

toekomstbestendige keuze.

Daarnaast bestaat er eigenlijk al heel lang een circulaire luier: de wasbare luier. “Mijn eigen

ervaring is dat het inderdaad wat meer werk is - je moet ze wassen - maar het beeld dat mensen

hebben bij wasbare luiers is verouderd: doeken met spelden, weken in emmers en poep in de

wasmachine”, zegt Volkers.
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“Mensen trekken altijd een moeilijk en vies gezicht als ik zeg dat wij ze gebruiken… alsof wij

poep in de wasmachine OK zouden vinden! Er wordt vaak een zwart-wit keuze voorgesteld,

maar wij gebruiken ze echt niet altijd… ik denk dat ik twee-derde van de gevallen een wasbare

luier omdoe bij mijn jongste”. En wat blijkt uit de True Price studie: wasbare luiers hebben 30%

minder milieu-impact dan wegwerpluiers. “En ze zijn ook nog veel goedkoper, als je zo vaak

mogelijk een wasbare luier gebruikt bespaar je gemiddeld zo €500 euro op je luierkosten voor

een eerste kind… en nog meer als je een volgende er ook in verschoont!”. Uit de studie blijkt dat

wasbare luiers bij goed gebruik duurzamer zijn bij de huidige energiemix (de gemiddelde

groene/grijze-stroom verhouding in Nederland), met de verwachte vergroening van de

energiemix van huishoudens en de toenemende efficiënte van wasmachines, neemt de impact

van wasbare luiers verder af.

 

Luierrecyling versterkt het overmatige gebruik van wegwerpluiers

Er zijn landelijk meerdere initiatieven om luiers apart in te zamelen, maar die worden

grotendeels nog ‘gewoon’ verbrand met het andere restafval omdat gemeenten anticiperen op

recyclingscapaciteit. “Luierrecycling heeft nog een beperkte capaciteit en vraagt een aparte

ophaalketen”, aldus Meijer. “Het Elsinga proces dat ARN in Arnhem gebruikt is op zich een

mooie techniek, maar het zou wat ons betreft de laatste stap in een circulaire luiereconomie

moeten zijn. Er wordt meer energie en plastic teruggewonnen dan bij reguliere verbranding,

maar heeft als belangrijk nadeel dat het de suggestie wekt dat het ‘luierprobleem’ is opgelost –

het voorkomt niet de onnodige consumptie en het is geen ‘re’-cycling, maar ‘downcycling’ naar

laagwaardige plastics en energieterugwinning door vergisting.”

 

Volkers vervolgt: “Recycling alleen houdt een perverse prikkel in de keten in stand. Luiers

worden in Nederland bijna altijd in de aanbieding verkocht en functioneren echt als een

lokkertje in de winkels. Producenten en retailers hoeven zich vervolgens niet druk te maken

over milieu-impacts van de keten en de kosten voor afvalverwerking. Tekenend voor de

perverse prikkels is het oplopen van de luiermaten in het winkelschap. Waar vroeger maat 4 de

meest verkochte luier was, is dat nu maat 5 en in het schap telt het soms al door tot maat 8!”.

Het Future Diaper Project ziet wel een rol voor luierrecycling als de kosten en baten worden

toegekend aan de verantwoordelijken in de keten, zowel producenten, verkopers als gebruikers.

“Maar nogmaals, de grootste, snelste en goedkoopste stappen vooruit liggen bij zindelijkheid en

het gebruik van wasbare luiers”, onderstreept Volkers.



Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Er wordt op dit moment weer op verschillende overheidsniveaus gesproken over een zgn.

uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) en onlangs ook door staatsecretaris

Heijnen aangekondigd aan een aankondiging. In een dergelijk construct vindt het Future

Diaper Project het van belang rekening te houden met zowel de verdeling van maatschappelijke

kosten en private winsten voor de afvalketen als preventie door in te zetten op tijdige

zindelijkheid en het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers.

 

 

Noot voor redactie
 Beschikbare afbeeldingen
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Download de afbeeldingen via:

https://www.dropbox.com/sh/5dlzm7tz0qh0ghm/AADWJqa70aMyv7374N4JPUQsa?dl=0

 

Documenten

 

Download het volledige True Price onderzoek via:

https://www.dropbox.com/s/uyv8dyolrdhxmdg/October%202022%20-

%20Final%20report.pdf?dl=1

 (PDF, Engels)

 

Download de Nederlandse samenvatting:

https://www.dropbox.com/s/lrd33nrl8tf734w/Mgt%20Summary%20NL%20NV%202022102

6.pdf?dl=1

 (PDF, Nederlands)

 

Download de Future Diaper Data Sheet, met daarin een overzicht en verantwoording van de

berekeningen van de genoemde bedragen:

https://www.dropbox.com/s/ugqjvdgr9aj6gm3/Future%20Diaper%20Project%20True%20Pri

ce%20Data%20Sheet.pdf?dl=1

 (PDF, Engels)
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Over het True Price onderzoek

Periode: voorjaar 2022

Het onderzoek is uitgevoerd door TruePrice. Dit lijkt op een zgn. life cycle analyse waarbij de

milieuimpacts in kaart worden gebracht. De True Price methode brengt op basis van

(bestaande) LCAs in kaart wat zowel de milieu impacts als de sociale impacts zijn en vertaalt

deze vervolgens naar kosten voor remediëring van die impacts. Bijv: wat zou een spijkerbroek

kosten als de werknemer in India wel een leefbaar loon zou krijgen. De kosten die hieruit

voortkomen wordt de ‘true price gap’ genoemd, het verschil tussen wat jij als consument in

de winkel betaalt en de kosten die niet worden gemaakt, en die worden afgeschoven op

andere mensen, nu en in de toekomst.

Lees meer hierover op de website van True Price: www.trueprice.org

Het onderzoek is tot stand gekomen met behulp van de gemeente Amsterdam in het kader

van een subsidie van de Amsterdamse regeling ‘Ruimte voor Duurzaam Initiatief’.

 

Op 24 november 2022 presenteren we de resultaten in ‘ronde tafels’. We organiseren 3 online

bijeenkomsten gericht op (1) beleidsmakers, (2) kinderdagverblijven en (3) retailorganisaties.

 

Voor de evenementen en aanmeldingen: https://www.linkedin.com/company/future-diaper-

project/events/

 

Over het Future Diaper Project

Wat voor wereld geven we door aan onze kinderen? Terwijl de uitdagingen van deze tijd

verlammend kunnen werken willen we een positief voorbeeld stellen en mensen de

mogelijkheid geven mee te bewegen in de juiste richting. Ons ondernemerschap zetten we in

om ons antwoord in te vullen. Het 'verschonen van luiers' is onze eerste missie.  We willen

ouders ondersteunen en in staat stellen om zich goed en zeker te voelen over hun aankopen en

hoe ze hun kinderen opvoeden. Voor luiers hebben we een benadering ontwikkeld die meetbaar

beter is voor onze planeet en onze kinderen. We helpen ouders zo een betere keuze te maken –

voor hen en de toekomst van hun kinderen – als goede voorouders.

 

Het founding team van het Future Diaper Project bestaat uit Guus Meijer (LinkedIN) en

Nathan Volkers (LinkedIN).
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OVER RETHNK

Wat voor wereld geven we door aan onze kinderen?

Terwijl de uitdagingen van deze tijd verlammend kunnen werken willen we een positief voorbeeld stellen en
mensen de mogelijkheid geven mee te bewegen in de juiste richting.  
 
Ons ondernemerschap zetten we in om ons antwoord in te vullen. Het 'verschonen van luiers' is onze eerste
missie. Het founding team van het ReTHNK bestaat uit Guus Meijer, Nathan Volkers en Jitta Meijer.

We zijn altijd op zoek naar talent dat een verschil kan maken in onze missie. Heb je interesse? Laat het ons
weten!

www.futurediaperproject.com

ReTHNK
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