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Luiers:
hernieuwde kans op recycling
Ons huishoudelijk restafval zit boordevol luiers, jaarlijks zo’n 400 duizend ton. Als bedrijfsafval
komt nog eens een zelfde hoeveelheid vrij bij ziekenhuizen en zorgcentra. Met hun hoogwaardige
papiervezels en ook kunststof openbaart zich een zeer geschikt recyclingproduct. De technologie om
het luierafval aan te pakken is voorhanden. De absorptiekorrels in de luier en eventuele medicijnresten
zijn de te nemen horde. Het Ketenproject Luiers moet de kers op de taart zetten.
Nederland heeft een prima traditie met luierrecycling.
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papiervezels en de kunststof, lenen zich echter uitstekend voor recycling. Een deel van de Nederlandse luiers
wordt gemengd met gft-afval en vergist. D66 vindt dat
dit beter moet, omdat hierbij mogelijk medicijnresten
in de compost terecht komen. Helaas zijn er op dit moment geen andere recyclingmogelijkheden voor luiers
in Nederland. Nieuwe technologieën die een betere afbraak van incontinentiemateriaal mogelijk maken, zouden we moeten stimuleren”, zegt Van Veldhoven. Een
boodschap die bij huidige subsidieverstrekking nog
een merkwaardig fenomeen”, vertelt Elsinga. “Al het kunststof zit dan
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bestaande belemmeringen bleek goede overeenstem-

installatie levert de bescheiden hoeveelheid benodigde stoom. Elsinga
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data en informatie in alle stappen van de keten. Daar-
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bij werden ook nadrukkelijk kanttekeningen gezet. Zo

Volgens Elsinga is er veel interesse in luierrecycling onder inzamelaars,

is er de nodige zorg geuit over mogelijke risico’s van

gemeenten, reinigingsdiensten en zorgcentra. Deze laatste categorie

stoffen zoals SAP’s, pathogenen en medicijnen die in
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erinzameling zouden deze weer ter hand willen nemen, weet Elsinga.

beter in beeld brengen.” In de loop van 2015 verschijnt

Particulieren kunnen via het kinderdagverblijf worden geprikkeld hun

de eerste rapportage.

babyluiers gescheiden aan te bieden. De milieuondernemer praat ook
met luierproducenten, om invloed te hebben op het ontwerp van luiers.

Netwerkinfo

“Al moet je je daar niet te veel van voorstellen. Soms zijn kleine aanpas-

Attero, Léon Dirrix (woordvoerder),

singen mogelijk.” Het investeringsplan voor een installatie bij ARN ligt

leon.dirrix@attero.nl, www.attero.nl,

klaar. Eind van het jaar is de luierrecycling mogelijk al in bedrijf. Zo ziet

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie, Willem Elsinga

Elsinga kansen voor meer luierrecyclingfabrieken in ons land, die op

(directeur), w.elsinga@beleidsplanning.nl,

kleine schaal per installatie jaarlijks circa 10 duizend ton luiermateriaal

www.policyplanning.eu,

kunnen verwerken, dat vanuit de directe omgeving wordt aangevoerd.

TweedeKamer, Stientje van Veldhoven (D66),
www.tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl,

Tweede-Kamerlid Stientje van Veldhoven ziet het in elk geval helemaal

Ketenproject Luiers, Geert Cuperus,

zitten. De D66-politicia drong vorig jaar via Kamervragen bij staatsse-

geert.cuperus@rws.nl, www.rws.nl

cretaris Mansveld (IenM) aan op actie. “In deze productketen wordt momenteel niet optimaal gerecycled. Veel onderdelen van luiers, zoals de
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