
Verslag GROS-vergadering van 27 april 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Marie-Paule Bockstal, Greet 

Vandendriessche, Joke Muyldermans, Ruben Lombaert, Marc D’Haenens, Robby Beelen, 

Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Sandra Vandebroek, Jeroen De Man 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 30 MAART 2010  

 

Vermits dit verslag nog niet volledig is afgewerkt, wordt dit agendapunt uitgesteld tot de 

volgende GROS-vergadering. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER – 2010 – nr. 2 

 

De inhoud van het volgende nummer van de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder wordt 

vastgelegd. Belangrijkste thema’s : 

- Wachtnacht. De Tijd dringt. Stand van zaken i.v.m. de Millenniumdoelstellingen 

- Verslag van de voordracht van Jef Lambrecht 

- Meifeesten – inbreng van GROS 

- Opbrengsten van Broederlijk Delen 2010 

- Hoeilaart FairTradeGemeente – stand van zaken 

- Wereldwinkelnieuws. 

 

De bedoeling is dat de nieuwsbrief in de Hoeilaartse brievenbussen verdeeld wordt in de 

week van 21 juni 2010. 

 

3. VOORDRACHT VAN JEF LAMBRECHT 

 

Jef lambrecht, ex-VRT-journalist, komt op 4 mei op vraag van GROS praten over zijn boek 

‘De Heilige Wereldoorlog’. De laatste afspraken voor deze voordracht worden gemaakt. 

 

4. NIEUWE GROS-FOLDER 

 

Anita Vanthillo heeft een ontwerp mee voor de nieuwe GROS-folder. Dit ontwerp zal op een 

volgende vergadering besproken worden. 

 

5. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE – STAND VAN ZAKEN 

 

Robby Beelen geeft een stand van zaken i.v.m. de actie Hoeilaart FairTradeGemeente. Enkel 

criterium 6 ‘Duurzaamheid’ moet nog behaald worden. Maar hiervoor heeft de 

Trekkersgroep al een voorstel : het stimuleren van herbruikbare luiers. Joke Muyldermans 

licht het voorstel toe. 

 



Bij het gebruik van wegwerpluiers  verbruikt een kind zijn/haar eerste levensjaar reeds 2400 

luiers. Gerekend op een pamperperiode van ongeveer  2,5 jaar, zorgt dit voor een 

gemiddelde afvalberg van 1400 kg wegwerpluiers per kind (overeenkomend met een 

treincontainer vol per kind). Wanneer we deze berekening opentrekken naar Vlaanderen, 

komt dit overeen met ongeveer 70.000 ton wegwerpluiers per jaar. 

De herbruikbare luiers zijn niet meer te vergelijken met de katoenen doeken van vroeger. 

Het beeld van veel wassen, strijkwerk, plooiwerk, rode billetjes is niet meer correct. Je vindt 

de herbruikbare luier tegenwoordig in allerlei maten, vormen, modellen, merken en 

kwaliteiten: voor elk wat wils en echt comfortabel in gebruik. Ze zijn gebruiksvriendelijk 

omwille van de voorgevormde pasvorm en de velcro –of drukknopsluitingen. Meestal heb je 

een luier (luierbroekje of inlegdoek) die zorgt voor een goede absorptie en een overbroekje 

dat instaat voor de nodige waterdichtheid. Elk systeem heeft zijn eigen specifieke 

kenmerken wat betreft de droogtijd, de pasvorm, het absorptievermogen, de duurzaamheid, 

de handigheid, de prijs,...  

Voordelen 

Milieu en financiële voordelen: 

Zoals reeds vernoemd zorgt het gebruik van wegwerpluiers voor een enorme afvalberg, die 

voorkomen kan worden door het gebruik van herbruikbare luiers. Daarnaast halen sommige 

mensen ook wel aan dat herbruikbare ook milieubelastend kunnen zijn, omdat zij gewassen 

dienen te worden. Naar aanleiding van dergelijke discussies werden heel wat studies 

uitgevoerd over wat nu het milieuvriendelijkst is: de wegwerpluiers of herbruikbare luiers.  

Voor een goede vergelijking moeten natuurlijk alle milieuaspecten meegenomen worden: 

zowel de grondstoffen en energie nodig voor de aanmaak, transport, afval,... Wegwerpluiers 

zijn vooral milieubelastend door de grote hoeveelheid afval die ze veroorzaken en de 

noodzaak aan grondstoffen. Voor de herbruikbare luiers vormt het wassen de grootste 

milieubelasting, vanwege het energieverbruik en de vervuiling van het water.  

Volgens een kostenvergelijking, uitgevoerd door EcoWerf, wordt duidelijk aangegeven dat 

herbruikbare luiers een pak goedkoper zijn dan wegwerpluiers. De kostenvergelijking werd 

uitgevoerd rekening houdende met verschillende aspecten: 

- WEGWERPLUIERS: Er werd gerekend op 5,8 wegwerpluiers per dag, gedurende 2,5 jaar aan 

0,25 euro/stuk (aankoopprijs) en 1 volle huisvuilzak per week aan 1,60 euro/stuk. 

- HERBRUIKBARE LUIERS: Er werd gerekend op de aankoop van luierbroekjes (2 maten), 

overbroekjes (2 maten), nachtinleggers en rollen inlegvellen van 650 euro (aankoop). Verder 

werd er gerekend op 2,5 was – en droogtrommels per week voor de luiers (+ detergent, 

afschrijving wasmachine en droogkast, waterverbruik en elektriciteitsverbruik). 

Voor de aankoop van wegwerpluiers kwam men op 1323,13 euro en voor het afval kwam 

men op 208 euro. Dit komt op een totaal van 1531,13 euro. 

Voor de aankoop van herbruikbare luiers kwam men op 650 euro, voor het wassen op 

211,25 euro en voor het drogen op 146,25 euro. Dit komt op een totaal van 1007,5 euro. 



Volgens bovenstaande kostenvergelijking komt men dus op een financieel voordeel van 

523,63 euro. 

Dit berekend financieel voordeel kan verhoogd worden door extra besparingen, welke niet in 

rekening zijn genomen bij deze kostenvergelijking, zoals: 

- Wassen op nachttarief 

- De luiers laten drogen op een droogrek en niet in de droogkast (besparing van 

ongeveer 150 euro) 

- Luiers hergebruiken voor volgend kindje, wat de aankoopkosten naar beneden brengt 

bij een volgend kind 

- De luiers niet apart wassen, maar samen met ander wasgoed 

- Kiezen voor het goedkoopste type herbruikbare luiers (meegroeiluiers, in de 

kostenvergelijking werden verschillende maten pampers meegerekend). 

 

Andere voordelen: 

Naast het voorkomen van afval, de kleinere milieubelasting en de financiële voordelen, 

hebben herbruikbare luiers nog andere voordelen: 

- Zowel het milieuvoordeel als het financieel voordeel kunnen nog groter worden als de 

luiers op 60 graden in plaats van 90 graden, in een vol wasmachine, met regenwater 

en een milieuvriendelijk wasproduct gewassen worden en aan de lijn te drogen 

worden gehangen. 

- Je hebt met herbruikbare luiers meer kans dat je kindje sneller zindelijk is (gemiddeld 

twee tot zes maand) 

- Je hebt steeds de nodige luiers in huis en moet niet meer met pakken wegwerpluiers 

sleuren. 

- Herbruikbare luiers kunnen ook voor een volgend kindje gebruikt worden. 

- Doordat men gebruik maakt van ademende materialen, is de kans op luierirritatie niet 

groter dan bij wegwerpluiers. 

- Je beperkt de hoeveelheid restafval. 

Voorstel 

Financiële aanmoediging door de gemeente: 

Hoewel herbruikbare luiers over de hele luierperiode reeds een pak goedkoper uitkomen dan 

wegwerpluiers, moet je er wel een grote beginsom aan besteden. Daarom neemt de 

gemeente Hoeilaart een initiatief om de drempel van de hoge aankoopprijs te verlagen en zo 

ook de afvalberg te verminderen. 

Bij elke geboorte van een kind  dat wordt ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister wordt er een waardebon ter waarde van 30 euro gestuurd naar de 

ouders. Zij kunnen deze bij een lokale handelaar naar keuze inwisselen.  

Ouders kunnen in plaats van deze waardebon ook opteren voor een tegemoetkoming voor 

de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers. 



Hierbij kan een  toelage van 50% van de aankoopfactuur met een maximum van 125 euro 

bekomen worden als tegemoetkoming voor de aankoop of de huur van een pakket 

herbruikbare luiers. 

De bedoeling is dat dit voorstel in juni ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraad. Daarna zal promotie voor dit systeem gemaakt worden bij dokters, kinesisten 

enz. 

Tegen het najaar dan zou Hoeilaart de titel van FairTradeGemeente kunnen behalen. Robby 

Beelen gaat reeds beginnen met het aanleggen van een aanvraagdossier. Robby maakt ook 

een brief voor het college van Burgemeester en Schepenen i.v.m. de oprichting van een 

interne werkgroep die het gemeentelijk aankoopbeleid in verband met eerlijke handel en 

duurzaamheid zou monitoren en voorstellen zou formuleren ter bevordering van een 

doordacht beleid in dit verband. De oprichting van een dergelijke werkgroep is vermeld in de 

resolutie ‘Hoeilaart FairTradeGemeente’, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni 

2008. Voorgesteld wordt om deze monitorfunctie toe te wijzen aan de 2 gemeentelijke 

ambtenaren die aangesteld zijn als secretaris van de GROS en de Milieudienst.  

 

6. ACTIE WACHTNACHT – DE TIJD DRINGT 

 

In 2000 engageerden alle landen van de Verenigde Naties zich om de 

millenniumdoelstellingen te realiseren tegen 2015. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat 

we absoluut niet op schema zitten om deze doelstellingen ook te halen. 

In 2010 dient er zich een historische kans aan om dit tij te keren. Half september 

organiseren de Verenigde Naties immers een VN-topoverleg, specifiek gewijd aan deze 

Millenniumdoelstellingen. We moeten in eigen land en wereldwijd dan ook alle druk 

uitoefenen om deze beloftes in resultaten om te zetten. Op 11 september 2010 wordt in 

Gent de ‘Wachtnacht’ georganiseerd. Daar zal de vraag ‘Politici, waar wachten jullie nog op?’ 

de wereld ingestuurd worden, gericht aan de regeringsleiders en verantwoordelijke politieke 

instanties. Dit event is een organisatie van 2015 DE TIJD LOOPT. In de lente wil men her en 

der in Vlaanderen al de nodige ruchtbaarheid geven rond de Millenniumdoelstellingen en 

rond de Wachtnacht. 4 lokale uitdagingen worden gesteld : 

1. ‘De Tijd Dringt’ – motie voor het gemeentebestuur 

2. Prikkel de nieuwsgierigheid met teasers en folders 

3. Ontleen jouw gezicht aan de campagne en vertel het voort 

4. Met z’n allen naar de Wachtnacht van 11 september in Gent. Roep op met affiches en 

flyers. 

 

Gros zal aan het schepencollege vragen om de motie op de gemeenteraad van juni te 

brengen. Er zal ook aan de gemeenteraadsleden doorgegeven worden via welke acties Gros 

al heeft meegewerkt aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen.  

 

Anita Vanthillo en Marc D’Haenens zullen affiches en flyers verspreiden in de wachtkamers 

van dokters en kinesisten, bij de mutualiteiten en banken, in de kerk, bibliotheek, 

WereldWinkel, JC Koldam, Dienst Cultuur en Toerisme. Zij zullen ook contact nemen met de 



Jeugdraad in verband met het W8N8 Kortfilmfestival, extra voor jongeren en voor verdere 

medewerking aan de actie. 

 

7. WERKINGSVERSLAG 2009  

 

Het werkingsverslag wordt verder opgesteld en wordt op de gemeenteraad van juli of 

augustus gebracht. 

 

 

 

  


