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PERSBERICHT 

 
ONTEX TEST INDUSTRIËLE COMPOSTERING VAN LUIERS  

 
• Op de site van Les Alchimistes in Pantin bij Parijs, Frankrijk, worden 

wegwerp-inleggers uit luiers van Ontex getest op composteerbaarheid. 
• Inlegmatjes met composteerbare materialen worden gecombineerd met 

een herbruikbare, circulaire luier die is ontwikkeld door expert gDiapers. 
• Ontex voert tests uit met verschillende bedrijven die technologie 

ontwikkelen om luierafval te recycleren of te composteren om stapsgewijs 
te evolueren naar een circulair bedrijfsmodel. 

• De aankondiging volgt op het nieuws van vorige maand dat Ontex zijn 
krachten bundelt met de Belgische start-up Woosh voor luierrecyclage. 
 

Aalst (Belgium), 20 april 2021 – Ontex (Euronext: ONTEX) en circulaire economie-bedrijf 
Les Alchimistes kondigen hun samenwerking aan om de composteerbaarheid van luier-
inleggers te testen. 
 
"Ons doel is om de gescheiden inzameling en compostering van gebruikte, 
composteerbare luiers waar te maken", aldus Maïwenn Mollet, directeur van het ‘Fertile 
Diapers-programma bij Les Alchimistes. "We zijn erg blij dat Ontex en hun merk Little 
Big Change zich bij onze missie aansluiten. Ontex heeft de technische kennis en 
middelen om luiers te ontwerpen die composteerbaar kunnen zijn. Ons doel is om 
samen met Ontex en andere gelijkgestemde bedrijven een nieuwe kringloop van de 
circulaire economie te creëren en tegen 2030 500 miljoen luiers te composteren.” 

Ontex en Les Alchimistes hebben een proefproject opgezet op de industriële 
composteringssite van Les Alchimistes in de buurt van Parijs om te bewijzen dat 
compostering van inleggers uit Ontex-luiers mogelijk is en dat zo minder afval moet 
worden gestort en verbrand. Het project 
vereist samenwerking tussen verschillende 
partners: van leveranciers van materialen, 
luierfabrikanten zoals Ontex, tot 
afvalinzameling en composteringspartners die 
een geschikte composteringstechnologie 
gebruiken. 
 
"Samen met partnerbedrijf gDiapers, dat 17 
jaar ervaring heeft met hybride 
composteerbare luiers, heeft Ontex-merk 
Little Big Change een nieuw luiersysteem 
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ontwikkeld. Het systeem bestaat uit een herbruikbare buitenluier van katoen en een 
wegwerp-inlegger die ontworpen is om industrieel composteerbaar te zijn. We testen 
nu of de luier-inlegmatjes op industriële schaal kunnen worden gecomposteerd door 
samen te werken met een testgroep van 30 gezinnen in Parijs die een abonnement 
hebben op de babyluierservice Little Big Change van Ontex", aldus Annick De Poorter, 
de Executive Vice President R&D, Quality and Sustainability van Ontex. 
 
Het nieuws over de industriële compost-test met Les Alchimistes volgt op het nieuws 
van de samenwerking van Ontex met Woosh, een Belgische start-up die luierafval wil 
recycleren tot grondstoffen en op die manier een grootschalige oplossing voor 
luierrecycling wil creëren. Hoewel Woosh een andere aanpak hanteert dan Les 
Alchimistes, met de nadruk op recycleren in plaats van composteren, passen beide 
projecten in de ambities en de duurzaamheidsstrategie van Ontex, waarin het bedrijf 
tussen nu en 2030 luierafval wil verminderen via verschillende technologieën. 

"Als belangrijke speler in producten voor essentiële persoonlijke hygiëne weten we dat 
we alternatieven moeten vinden voor het storten en verbranden van onze gebruikte 
producten. We onderzoeken manieren om de CO2-uitstoot tijdens de verschillende 
levenscyclusfasen te verminderen. Aangezien we zelf toewerken naar een bedrijfsmodel 
met een circulaire economie, is het een natuurlijke en logische stap om met andere 
bedrijven samen te werken om onze luiers beter recycleerbaar of composteerbaar te 
maken. We steunen de missie van Les Alchimistes om te leren hoe luiers kunnen 
worden gecomposteerd en zijn benieuwd naar de resultaten van de tests", aldus Annick 
De Poorter. 

https://ontex.com 

 
PERSCONTACT 
Maarten Verbanck 
+32 492 72 42 67 
maarten.verbanck@ontexglobal.com 
 
Maïwenn Mollet 
maiwenn@alchimistes.co 
 
CONTACT VOOR INVESTEERDERS 
Philip Ludwig 
+32 53 333 730 
philip.ludwig@ontexglobal.com 
 
Over Ontex: 
Ontex produceert en distribueert wereldwijd producten en oplossingen voor 
persoonlijke hygiëne, waaronder babyluiers. Jaarlijks wordt voor meer dan 2 miljard 
euro aan Ontex-producten gedistribueerd in meer dan 110 landen, onder de 
huismerken van klanten en retailers of onder de eigen Ontex-merken, zoals Little Big 
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Change. De overgang naar de circulaire economie maakt deel uit van de 
duurzaamheidsstrategie van Ontex. Bij het ontwerpen van nieuwe producten gaat 
Ontex uit van het design-for-recyclingconcept, tot en met de verpakking. Ontex 
bestudeert elke fase van de levenscyclus van een product, inclusief de samenwerking 
met partners, de recyclinginfrastructuur en de milieu-impact. De hoofdzetel van Ontex 
bevindt zich in Aalst, naast productiesites in Buggenhout en Eeklo (Oost-Vlaanderen) en 
17 andere locaties wereldwijd.  
https://ontex.com 
 
Over Les Alchimistes: 
Les Alchimistes is een bedrijf opgericht door gepassioneerde ingenieurs in Parijs, 
Frankrijk, die geloven dat het composteren van gebruikte luiers de best mogelijke 
circulaire oplossing is voor de planeet. Ze werken al jaren samen met restaurants, 
verzamelen hun organisch voedselafval en composteren het met liefde. Nu willen ze 
leren hoe ze dat met composteerbare luiers kunnen doen in hun professionele 
laboratorium voor luiercompostering. Maar ze hadden de juiste partners nodig om 
composteerbare luiers te ontwerpen, en ze vonden Ontex. 
https://alchimistes.co/ 
 
About Little Big Change 
Little Big Change is een abonnementsdienst voor luiers, aanwezig in zes Europese 
landen, waaronder België en Frankrijk. De luiers worden op een CO2-neutrale manier in 
Europa geproduceerd. LBC werkt voortdurend aan het verbeteren van de ecologische 
voetafdruk van deze luierservice.  
www.little-big-change.com/be-nl/ 
 
Over gDiapers 
In 2005 lanceerden de Australische ouders Kim & Jason Graham-Nye 's werelds eerste 
Cradle to Cradle-gecertificeerdeTM hybride luier om ouders het beste te bieden van 
luiers in textiel en wegwerpluiers. Door de luier in twee delen te splitsen, kon plastic 
voor eenmalig gebruik worden vervangen door ademend en waterdicht textiel, terwijl 
de wegwerpinlegger kon worden gecomposteerd - waardoor er minder afval was en de 
aarde weer werd aangevuld. Ouders waren dol op zowel de trendy aanpak als de 
afvalvermindering en gDiapers breidde zich vanuit de VS uit naar Canada, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Korea. 
Nu de pandemie de toeleveringsketen van het bedrijf heeft verstoord, richt gDiapers 
zich op nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals met Ontex, en op nieuwe innovaties 
die de circulaire economie voor de luierindustrie ondersteunen door middel van 
hernieuwbare materialen. gDiapers zal in 2022 opnieuw worden gelanceerd voor 
consumenten. 
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