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Babyluiers en incontinentiemateriaal 
Van restzak naar aparte bak
Speciale container op diverse milieuperrons

 In deze folder vindt u alle informatie op een rij 

Vanaf 1 oktober2021



U bent gewend om babyluiers of incontinentiemateriaal thuis  
in de rood-witte restzak weg te gooien. 
Het afval in de restzak gaat naar een verbrandingsoven. 
Bij het verbranden van dit afval komt CO2 vrij. 
Ook gaan er waardevolle grondstoffen verloren. 
Dat is slecht voor het milieu. 

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen we babyluiers en
incontinentiemateriaal recyclen. 
Er is hiervoor een speciale fabriek in Nederland. 
Van het materiaal maakt de fabriek plastic, compost en biogas. 
U kunt babyluiers en incontinentiemateriaal gratis naar een milieu-
perron brengen. Op ongeveer de helft van de milieuperrons in de 
stad komt een speciale container voor dit afval.

Het is belangrijk dat we minder restafval produceren met z’n allen. 
Daarom maken we afval scheiden steeds makkelijker. 
U kunt in Maastricht veel afval gescheiden aanbieden. 
Oud papier, plastic, blik en drinkpakken, groente-, fruit- en tuinafval 
en etensresten, babyluiers en incontinentiemateriaal.

Al het afval dat we apart inzamelen, recyclen we. 
We kunnen er dan iets nieuws van maken. 
Dat is beter voor onze aarde, uw portemonnee en de toekomst  
van onze (klein)kinderen.

Waarom babyluiers en incontinentiemateriaal 
apart wegbrengen?

Hier vindt u de containers   

Met uw milieupas toegang tot de containers  

Welke gegevens registreert de gemeente?

Aanmelden is eenvoudig  

Zo werkt de container   

Gebruik speciale zakken     

Wat mag wel en niet in de zak?   

Bent u minder mobiel?

 In deze folder 
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 Misschien twijfelt u om hieraan mee 
 te werken 

U moet het afval wegbrengen naar een milieuperron. 
U wilt misschien liever niet met incontinentiemateriaal over straat.
De gemeente realiseert zich dat heel goed. 

We kunnen dit ongemak helaas niet helemaal voor u wegnemen. 
Wat misschien helpt, is dat u op meerdere milieuperrons in de 
stad terecht kunt. Dus ook buiten uw eigen wijk. 
 

 Hier vindt u de containers 

In Maastricht staan in totaal 27 containers voor babyluiers en 
incontinentiemateriaal. 
Dat is op ongeveer de helft van alle milieuperrons.  
Op pagina 6 en 7 vindt u een overzicht van waar de containers 
staan.
De (loop)afstand van uw woning tot de dichtstbijzijnde  
container is maximaal 1 kilometer. 
Er is er dus altijd een in de buurt. 

U kunt terecht op een plek vlakbij huis. 
Maar u kunt er ook voor kiezen om dit 
afval in een andere wijk weg te brengen. 
De keuze is aan u.
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Waarom babyluiers en
incontinentiemateriaal apart wegbrengen?

Afval recyclen heeft voordelen voor mens en milieu. 
Van veel soorten afval kunnen we iets nieuws maken. 
Ook van babyluiers en incontinentiemateriaal. 
Daarom zamelt de gemeente Maastricht dit afval vanaf  
1 oktober 2021 apart in. 

Dat is niet alleen beter voor onze aarde en de toekomst  
van onze (klein)kinderen. Ook u heeft er voordeel van.

1. Goed voor uw portemonnee
 Babyluiers en incontinentiemateriaal 

moesten eerder in de restzak. 
 Doordat u dit apart kunt inleveren,  

is uw restzak minder snel vol.
 U hoeft dus minder restzakken te kopen.
 En het apart inleveren is gratis.
 Dat scheelt geld. 

2. Minder opslag en stank in huis
 U kunt de babyluiers en het incontinentie-
 materiaal wegbrengen wanneer u wilt. 
 Op ieder moment van de dag.
 U hoeft dit afval niet meer in huis te bewaren 

totdat het restafval wordt opgehaald.
 Zo heeft u minder stank in huis. 

Let op: u moet zich 
aanmelden om
toegang te krijgen tot 
deze containers.
Op pagina 9 leest u 
hier meer over.
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WIJK STRAAT

Amby Severenplein

Binnenstad Graanmarkt

Borgharen Bovenstraat (kermisterrein)

Boschpoort Pierre Kerstenstraat

Brusselsepoort Artsenijstraat

Brusselsepoort Edmond Jasparsstraat

Daalhof Herculeshof (WKC Daalhof)

De Heeg Harsteltborg (WKC Roserije)

Dousberg Veldwezelstraat

Heer Pres. Kennedyplein

Heer Ellecuylgaard

Heugem Oosterweertlaan

Heugemerveld Bloemenweg

WIJK STRAAT

Itteren Geneinde

Jekerdal Mergelweg (bij sportvelden)

Malberg Dukaatplein

Malberg Vendelplein

Mariaberg Makassarstraat

Nazareth Meerssenerweg - 
Kasteel Hartelsteinstraat

Pottenberg Terra Cottaplein (WKC Pottenberg)

Randwyck Duboisdomein

St. Maartenspoort Louis Loyensstraat

Villapark Hoge Kanaaldijk (St. Pieter bij MCC)

Wittevrouwenveld Dr. Schaepmanstraat (Geusselt)

Wolder Mgr. Vranckenplein

Wyckerpoort Heerderweg - Heerderdwarsstraat

Wyckerpoort Noormannensingel

 De milieuperrons met containers voor 

 babyluiers en incontinentiemateriaal op een rij 
In de toekomst komen er mogelijk nog containers bij. 
Kijk voor een actuele lijst op www.gemeentemaastricht.nl.
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Met uw milieupas toegang tot de containers 

Wilt u gebruikmaken van de containers voor babyluiers en 
incontinentiemateriaal? 
Dan meldt u zich aan bij de gemeente. 
Ook opa’s, oma’s en andere oppassers kunnen zich aanmelden. 
We vragen bij de aanmelding niet of u incontinentiemateriaal 
of babyluiers heeft. 

Na aanmelding kunt u de container met uw milieupas openen.
We activeren uw pas binnen 5 werkdagen.  
We werken met een toegangssysteem  
op de containers. Zo komt er geen ander 
afval dan babyluiers en incontinentie-
materiaal in de container terecht. 
Dit is belangrijk, omdat de fabriek het
afval anders niet kan recyclen. 

Als u zich aanmeldt,
dan registreren wij de 
volgende gegevens: 
 
• Het nummer van uw milieupas
• Adresgegevens (om u een   
   bevestiging te kunnen sturen)
• Op welk tijdstip en dag u de   
   container gebruikt

Wij registreren nooit: 
 
• Medische gegevens
• Welk soort afval (babyluiers
   of incontinentiemateriaal)
   u aanbiedt

Welke gegevens registreert de gemeente? 

Afmelden? 
Bel met 14 043. U meldt zich af als u er geen gebruik meer van wilt 
maken of als uw persoonlijke omstandigheden veranderen.

Hoe werktaanmelden?

2  U krijgt een bevestiging 

3

We activeren uw milieupas binnen 5 werkdagen.
U heeft daarna onbeperkt toegang tot de containers. 

4  Na 4 jaar stopt uw toegang tot de container 

Na 4 jaar stopt uw toegang tot de container. Dit 
gebeurt automatisch. U kunt zich daarna opnieuw 
aanmelden. U kunt bij het aanmelden aangeven of u 
na 4 jaar een herinnering wil ontvangen.

1  Meld u bij gemeente Maastricht 

> Ga naar gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu
 Ga naar de pagina Luiers en incontinentiemateriaal

 Klik op ‘aanmelden’ 
 
Of bel met 14 043

U krijgt een brief of e-mail

 De gemeente activeert uw milieupas 

Digitaal aanmelden heeft onze voorkeur. 
Zo houden we ons callcenter goed bereikbaar.
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U stopt de babyluiers of het incontinentiemateriaal thuis 
in een speciale zak. 
Op pagina 12 staat meer informatie over deze zak.

KLIK!

U houdt uw milieupas voor de scanner op de container. 
Gebruik de fysieke milieupas en niet de digitale.

U hoort een klikgeluid.
De container is nu ontgrendeld.

 Zo werkt de container voor 
 babyluiers en incontinentiemateriaal 

U opent de trommel. U legt uw zak hierin.

U sluit de trommel. 
De trommel vergrendelt automatisch.
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De speciale zakken voor babyluiers
en incontinentiemateriaal zijn gratis.
U krijgt ze op dezelfde plekken als  
waar u de restzakken haalt.

Bestelt u incontinentiemateriaal bij  
MediReva.  
Dan ontvangt u gratis een rol zakken  
bij uw bestelling.

BELANGRIJK! 

• Stop geen ander afval in de zak.
• Gebruik ook geen andere plastic zakken.
• De fabriek keurt de zakken anders af.
• Dan kunnen we het materiaal niet recyclen.

Gebruik speciale zakken

U mag de babyluiers en het incontinentiemateriaal niet zomaar
in de container gooien. 
U stopt het eerst in een speciale (gratis) 25-literzak. 

Deze zakken hebben een neutrale, witte kleur.
Ze hebben geen opdruk en zijn een beetje doorzichtig. 
Dat is een eis van de fabriek.
Zo kan de fabriek zien of er geen ander afval bij zit.  

Wel in de zak

v Incontinentieluiers

v Incontinentiebroekjes

v Incontinentie-inlegverbanden

v Wegwerpluiers

v Wegwerpluierbroekjes

v Billendoekjes

v Geparfumeerde luierzakjes

Niet in de zak

x Stoma-afval

x Wegwerphandschoenen

x Wegwerpwashandjes

x Matrasonderleggers en 

bedbeschermers

x Herbruikbaar 

incontinentieondergoed

x Plastic zakjes

x Vochtig toiletpapier

x Dameshygiëne (maand-

 verband, inlegkruisjes, tampons)

x Herbruikbare, wasbare luiers

x Kraamverband

x Zakjes met hondenpoep

Wat mag wel en wat mag niet in de zak voor
babyluiers en incontinentiemateriaal?
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Bent u minder mobiel? 

Wilt u babyluiers of incontinentiemateriaal apart aanbieden, maar 
bent u onvoldoende mobiel om het naar een milieuperron
te brengen?

Misschien kan iemand uit uw omgeving u helpen.
Bijvoorbeeld uw partner, de buren, familie, vrienden, mantelzorger
en/of vrijwilligers.
Zo niet, dan moet u uw babyluiers en incontinentiemateriaal helaas 
blijven aanbieden via het restafval.

We begrijpen dat u daardoor meer (duur) restafval heeft.
U komt mogelijk in aanmerking voor compensatie.
Bijvoorbeeld in de vorm van een luchtdicht opslagmiddel en/of
enkele gratis restzakken.

 Wilt u ook toegang tot de containers 
 voor babyluiers en incontinentiemateriaal? 

• Meld u aan bij de gemeente
• Keuze uit 27 milieuperrons
• Gratis kwijt én gerecycled

BELANGRIJK! 

De compensatieregeling gaat in per januari 2022. 
Meer informatie is beschikbaar vanaf december 2021. 
U kunt zich dan ook pas (aan)melden.
Houd de website van de gemeente in de gaten. 

www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu/
luiers-en-incontinentiemateriaal
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Samen halen we 
het beste uit afval

© Deze folder is een uitgave van de gemeente Maastricht, augustus 2021

 Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente

  gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu
  14 043


