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VEILIG DOORSPOELEN:  NATRACARE LANCEERT EUROPA’S EERSTE DOORSPOELBARE 

BILLENDOEKJE  

 

 
Door een toename van de vetbergen en toenemende bezorgdheid over de plastic vervuiling in 

riolen en oceanen, heeft het biologische bedrijf voor persoonlijke hygiëne Natracare het eerste 

echt doorspoelbare vochtig toiletpapier van Europa geïntroduceerd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwe innovatie wordt ondersteund door water- en rioleringsbedrijven die £100 miljoen per 

jaar besteden om meer dan 366.000 blokkades in het rioolsysteem op te lossen. Een kostenpost die 

onvermijdelijk wordt doorberekend aan klanten. 

Veel op de markt verkrijgbare vochtige doekjes bevatten verborgen plastic waarvan beweert wordt 

dat je ze kunt doorspoelen, maar in werkelijkheid blokkeren ze riolen en afvoeren. Dit zorgt – 

begrijpelijk – voor veel verwarring. Veel doekjes die beweren 'doorspoelbaar' te zijn, zitten eigenlijk 

vol met plastic of houtpulp dat niet voldoende afbreekt. Water UK heeft onlangs een nieuwe 

universele testspecificatie voor vochtige doekjes aangekondigd, in een poging te verduidelijken wat 

veilig door het toilet gespoeld kan worden. 

Het nieuwe Natracare vochtige toiletpapier zijn de eerste en enige billendoekjes die voldoen aan de 

eisen van Water UK. Ze hebben strenge tests doorstaan die controleren hoe ze afbreken in het 

afvoer- en rioolsysteem. Deze tests kijken ook naar plastic en reststoffen die rivieren, 

riviermondingen en de zee kunnen vervuilen. De Safe to Flush-doekjes zijn 100% plasticvrij, 

composteerbaar en gemaakt met natuurlijke en biologische ingrediënten. 

Ze zijn geschikt voor alle huidtypen, inclusief baby's en jonge kinderen. Het zachte, vochtige 

toiletpapier is hypoallergeen en geurvrij. Sinds vochtige doekjes 60 jaar geleden voor het eerst in het 

VK werden geïntroduceerd, zijn ze erg populair geworden. Bij ouders van jonge kinderen; vrouwen 

die menstrueren; oudere mensen; gehandicapten en hun verzorgers, en degenen die het pijnlijk of 

moeilijk vinden om met papier af te vegen. De wereldmarkt is naar schatting £450 miljard per jaar 

waard zijn - elke seconde worden er ongeveer 14.000 vochtige doekjes gebruikt.  

Susie Hewson, oprichtster en directeur van Natracare:  

“Lange tijd hebben grote merken toiletpapier producten met verborgen plastic aan de man proberen 

te brengen waarvan men beweert dat je het door kunt spoelen. We hopen dat de nieuwe norm van 
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Water UK en ons nieuw biologisch vochtig toiletpapier, dat je door kunt spoelen, meer transparantie 

zal creëren. En dat dit zal leiden tot minder plasticvervuiling. ” 

Rachel Dyson runt het programma Keep it Clear van Anglian Water. Tevens geeft zij leiding aan de 

preventie van rioleerverstoppingen voor de Britse waterindustrie. Zij zegt:  

“Veel mensen weten niet dat het gebruikelijke vochtige toiletpapier de testen van de waterindustrie 

niet hebben doorstaan en niet mogen worden doorgespoeld. Een vochtig toiletpapier dat voldoet aan 

de testen van de Britse waterindustrie is een echte doorbraak. We hopen dat veel andere bedrijven 

dit voorbeeld zullen volgen. Billendoekjes en andere vochtige doekjes met een Do Not Flush-logo 

blijven echter het meest voorkomend type doekje in rioolblokkades dat kan leiden tot 

overstromingen.” 

We werken samen met organisaties zoals de Marine Conservation Society en Natracare om mensen 
bewust te maken van de milieu- en sociale kwesties die worden veroorzaakt door het doorspoelen van 
dergelijk afval. We hopen dat deze nieuwe Fine to Flush-specificatie en biologisch afbreekbaar vochtig 
toiletpapier een belangrijke stap vooruit zijn in de strijd tegen blokkades. " 

Andy Drinkwater, hoofdingenieur voor riolering en overstromingen bij het Water Research Centre 

(WRc), zegt:  

“Vochtig toiletpapier is samen met vet, oliën en smeervetten een groot probleem geweest voor 

water- en rioleringsbedrijven. Onze nieuwe universele norm analyseert nauwkeurig wat er in de 

afvoer gebeurt, zodat consumenten beter geïnformeerd kunnen worden over welke producten veilig 

kunnen worden doorgespoeld. " 

Natracare Safe to Flush vochtig toiletpapier is vanaf maart te vinden in Waitrose en online bij Ocado 

en zal verkrijgbaar zijn via onafhankelijke gezondheidswinkels in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn te 

koop voor £1,99 voor een pakket van 30. Bekijk de website van Natracare voor meer informatie over 

verkooppunten. 

---  EINDE ---  

Neem voor meer informatie, productvoorbeelden en afbeeldingen met hoge resolutie contact op met: 

Elisa Noorduijn  01454 613 347  elisa.noorduijn@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU 

natracare.com 

 

Noot voor de redactie: 

Natracare is het eerste bedrijf ter wereld dat gecertificeerde biologische katoenen tampons en volledig 
chloorvrije maandverband en inlegkruisjes zonder plastic levert. Natracare-producten zijn biologisch 
afbreekbaar en kunnen zelfs worden gecomposteerd. Susie Hewson creëerde het merk in 1989 als reactie op 
het groeiende gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu door dioxineverontreiniging in de 
pulpindustrie bij chloorbleken van papierproducten. 

Natracare Safe to Flush vochtig toiletpapier is een door Water UK gecertificeerd product dat je door kunt 

spoelen. Het zijn de eerste billendoekjes die zijn getest en goedgekeurd voor toiletafvoer in 

overeenstemming met UK Water Industry Standards (WIS 4-02-06). 

Veganistisch goedgekeurd. Dit product is geschikt voor veganisten en vegetariërs. Natracare doet geen 
dierproeven en gebruikt geen afgeleide dierlijke ingrediënten in enig product of proces. 
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Water UK is een ledenorganisatie die alle belangrijke wettelijke leveranciers van water- en 
afvalwaterdiensten in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland vertegenwoordigt. Ze lanceerden een 
nieuwe 'Fine to Flush'-industriestandaard in januari 2019. 

Anglian Water levert water en waterrecyclingdiensten aan meer dan zes miljoen binnenlandse klanten in het 
oosten van Engeland. 
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