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ARN start pilot luierrecyling en zet in op
2.000 ton per jaar
In 2015 wil ARN in Weurt starten met een pilot voor luierrecycling.

ARN werkt daarvoor samen met Elsinga Beleidsplanning, dat in de Benelux het patent
voor de technologie bezit. De luiers worden eerst thermisch behandeld met stoom.
Daarna wordt 94 procent vergist of gecomposteerd. De resterende 6 procent bestaat uit
kunststoffen. In eerste instantie zal deze stroom verbrand worden, maar in overleg met
de producenten van luiers en verbanden wordt bezien of recycling mogelijk is.
Momenteel bestaan deze kunststoffen volgens ARN uit te veel verschillende
grondstoffen om goed gerecycled te kunnen worden.

Over de verwerkingscapaciteit wordt nog overlegd, maar het doel is 2.000 ton per jaar.
Later moet dat modulair uit te breiden zijn. Waar de (brongescheiden) luiers precies
vandaan moeten komen is nog niet duidelijk. Volgens ARN hebben verschillende
gemeenten al interesse getoond.

Aandacht
Luierrecycling staat dit jaar weer volop in de aandacht. Na het faillissement van
Knowaste stopten diverse gemeenten de stroom te scheiden, waardoor de recycling
verder in het slop raakte. Momenteel is Orgaworld nog de enige luierverwerker in
Nederland. Nadat een artikel over de kwestie in Vakblad Afval! leidde tot
Kamervragen, beloofde staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu echter
een onderzoek naar de mogelijkheden van luierrecycling. NVRD-voorzitter Han
Noten pleitte tijdens het gemeentelijk Afvalcongres ook voor een betere aanpak van
de luierstroom. “Als het de gemeenten in Nederland niet lukt om binnen drie jaar de
luierketen te sluiten, zijn we geen knip voor de neus waard”, stelde hij.
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