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Afvalberg wil ook wel eens uit de luiers
Glas, papier, plastic, gft - als het op afvalscheiden aankomt is veel mogelijk.
Alleen met het recyclen van luiers schiet het niet op.
Door René Didde Illustratie Han Hoogerbrugge

laf Prinsen en zijn
vrouw deden
mee aan experi
menten in
Apeldoorn om de
hoeveelheid afval
te verminderen.
En met succes.
Slechts twee keer per jaar zetten ze de
grijze container met restafval aan de
straat.
Maar sinds twee maanden is daar
verandering in gekomen. De voorma
lige wethouder voor duurzaamheids
zaken in Apeldoorn, thans directeur
van afvalbrancheorganisatie NVRD
en zijn vrouw hebben een klein
Prinsje. En dat mannetje poept me
nige luier vol. 'Ik ben niet het type
jonge vader die katoenen luiers wast
en strijkt', zegt Prinsen. Omdat in
Apeldoorn wordt betaald voor de
hoeveelheid afval die aan de straat
wordt gezet, zal zijn gezin het aan het
einde van het jaar merken in hun por
temonnee.
'Maar dat vind ik het minst belang
rijke', zegt Prinsen. Afgezien van
stank en ongemak, heeft hij bij de
wegwerpluier hetzelfde nare gevoel
als hij op vakantie bij gebrek aan een
glasbak noodgedwongen een lege
fles bij het restafval moet gooien. 'De
luiers zijn te recyclen en ze maken te
genwoordig 5 procent van de afval
berg uit.'
Naar schatting komt er in Neder
land jaarlijks200 duizend ton luieraf
val vrij, vijf luiers per dag per kind en
dat gedurende drie jaar. Dat kost per
kind vijf bomen en een flinke partij
plastic (olie).Verzorgingshuizen, zie
kenhuizen en steeds meer senioren
thuis zijn samen goed voor nog eens
200 duizend ton.
Luiers bestaan voor20 tot30 pro
cent uit papier, 5 totlO procent uit
kunststof (polypropeen en polyethy
leen) en voor2 procent uit de super
absorberende korrels (SAP) die de bil
letjes drooghouden. De grootste en
zwaarste fractie (65-70 procent) be
slaat poep en pies.
Recycling van wegwerpluiers is
nuttig. Met een pulpproces zijn de
papiervezels terug te winnen waarop

geméiJ.kkelijk deze zaterdag
krant kan worden gedrukt.
De plastics zijn uit de brij te
scheppen om terug te ke
ren als vuilniszak, emmer
of bouwmateriaal en
SAP (met daarin vaak
medicijnresten) wordt
gecentrifugeerd en ver
brand. De uitwerpselen
worden vergist tot biogas, waarop bijvoorbeeld
auto's kunnen rijden.
Rond de eeuwwisseling
verwerkte de Canadese multi
national Knowaste in Arnhem
luiers op basis van een door een
wakkere huisvrouw bedacht proces.
In2007 was het plotseling afgelopen.
'De fabriek was onder meer te groot
uitgelegd, we kregen de capaciteit
maar half gevuld', blikt Mark Don
ders terug.Daarnaast gingen in2007
de verbrandingstarieven van de afva
lovens fors omlaag door overcapaci
teit. Het verbranden van de luiers
werd daardoor veel goedkoper.
Tegenwoordig is Donders zelfstan
dig milieu- en afvaladviseur en heeft
hij zijn oude vrienden van Knowaste
weer benaderd. 'Knowaste opent in
2017 in Londen en omgeving twee fa.
brieken met een capaciteit van36 dui
zend ton luiers, op basis van een ver
beterd proces.Als we harde contrac
ten met gemeenten of gemeentelijke
afvaldiensten voor voldoende kilo's
luierafval kunnen krijgen, zetten ze
zo weer een fabriek in Nederland
neer', claimt Donders.
Dat moet niet moeilijk zijn, op de
voorwaarde dat de20 duizend aan
meldingen serieus zijn die Stichting
Luierrecycling Nederland dit voor
jaar verzamelde. De stichting bepleit
een snelle, gemakkelijke en hygiëni
sche inzameling, bijvoorbeeld om de
poepluiers tegelijk met de kleine in
het kinderdagverblijf in te leveren.
Reken maar even mee. Een baby
verbruikt per dag vijf luiers, die sa
men ongeveerl,2 kilogram wegen.
Elke baby is dus goed voor 438 kilo
gram luierafvaI per jaar. De20 dui
zend aangemelde baby's vullen dus
met gemak een kwart van de capaci-
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teit van een Knowaste fabriek.
Er lijkt een veel grotere markt mo
gelijk. Veel gemeenten schakelen
over op het betalen voor de hoeveel
heid restafval-(diftar).Ze kunnen
niet wachten op het moment
waarop zij hun burgers de relatief
zware en riekende afvalfractie uit
handen nemen.
Daarom denken nog minstens drie
andere afvalverwerkers en adviseurs
over luierrecycling. Van Gansewinkel
en Suez/SITA houden hun kaarten
nog tegen de borst. Eisinga Beleids
planning en Innovatie wil volgend
jaar een fabriek bouwen in de regio
Nijmegen. Sinds mei draait een proef-

installatie op volle toeren. Woensdag
7 september houdt een aantal van
hen een presentatie op een luierbij
eenkomst voor gemeenten.
De organisatie is in handen van de
afvalbranche, het ministerie van In
frastructuur en Milieu en Rijkswater
staat.In opdracht van deze tlubs
werkt Geert Cuperus al bijna twee
jaar aan hetKetenproject luiers. Als ie
dereen luierrecycling wil, waarom
duurt het dan zo lang? En waarom
wordt de financiering niet op de
zelfde manier geregeld als de plastic
verpakkingen, die met groot succes
gescheiden wordep aangeleverd, na
melijk op kosten van de producen-

ten? Twee kwartjes op een pak Pam
pers en de boel is geregeld. Toch7
'Dat is niet de route die wij voor
staan', reageert Cuperus. 'Wij werken
met de hele luierketen samen, dus
van de producenten tot en met de ge
meenten en recyclingsbedrijven. Het
sluiten van de keten, ook financieel,
omvat niet alleen recycling maar bij
voorbeeld ook beter ontwerp van de
luiers (eco-0esign). We willen het pro
bleem met de hele keten oplossen.
Heus, de luierrecycling komt er.'

Vragen over milieuvriendelijk ge
drag of tips voor deze rubriek?
Mail naar groen@volkskrant.nl

Spui lndoorskiën

.Energiezuinig skiën onder een dak vol zonnepanel�n
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Skiin in een hal in Zoetermeer is straks duurzamer
dan in de Alpen. Alleen niet zo spectaculair.

denkt nuvast meer aan zwemmen dan
aan skiën. Maar afgelopen week maakte
indoorcentrumSnowWOrld bekenddat
ze drieduizend zonnepanelen op het dak
van devestiging inZoetermeergaan installeren. ·.
ln20t7volgen er nog eensvijfduizend bijSnow
World in landgraaf.
Goed idee,want zo'n skicentrum slurpt energie.
inde hal is het altijd-5 graden en ookde sneeuw
productie vraagt veel stroom.Daarnaast zijnde
verlichtingskosten in zo'n gesloten hal hoog.ZO.
mer ofwintermaakt weinigverschil: 'swinters
zijn ermeerbezoekers,diestukvoor stuk werken
als een kacheltje.
De plaatsingvan de panelen is een gigantische
investering.die deels wordt opgehoest door Es· ·,

sent-dochter Indi Energie, waarmeeSnowWorld
een energiecontractvoor is jaar heeft afgesloten.
Op een zonnige dag moetën die panelen de pistes
energie-zelfvoorzienendmaken:de capaciteit is2,1
megawatt.SnowWorld heeft berekenddathet ge
middeldeenergieverbruik perskiër nu lager
wordt danvaneen doorsnee zwembadbezoeker.
· · Opmerkelijk is datSnowWorld flnandeel niet
wijzerwordtvan de innovatie. Eerder het tegen
deel ,zegtflnandeel directeurWlmMoennan.ln
het beste geval zijn de panelen overvijftien jaar af
betaald en hetisnogmaardevraaghoe hetdan
metSnowWorldgaat
Moerman:'Er isvaakveelkritiek ophetfeit dat
een bedrijf in een lux:ebranche als indoorsldënzo..
veel energie verbruikt.Dat begrijpen we. De pane
len zijn een logische stap. We hadden al groene
stroom.We hergebruiken de opwekkingswarmte
van het koelen en hebbenvorig jaaronzeoude ma-
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chines vervangen. In de pistes zijn we uln·azui
nige,koudebestendige ledverlichtingaan het in·
stalleren. Wewillen laten zien datweduunaam
heid echt serieus nemen. ' En de skiërs? 'Verbluffendveel klanten reageren positief.'
Er blijft ruimte over op de daken. 'We zouden
het dakwil}envolleggen',zegtMoennan. 'Maar
als we meer energie produceren dan nodig,gaat
dat terug de meter Invoor eenveel lagere prijs
dan het ons kost Ironisch,want jezoudenkendat
iedereen is gebaat bij meer duurzame energie!
Isindoorskiën nu beterdan alpineskiën? Dever
gelijking is lastig.Skiën inde Alpen kost autokilo
meters,is slechtvoorde lokale natuur en veroorzaakterosie.Maarsneeuwkanonnenzuipen weer
wateren energie. Toch lijkteen afdalinginSnow
Worldeenduurzameralternatief-alis het wat
minder spectaculair.
Loethe Olthuis

