
1. Even voorstellen: Willem Elsinga

• Studies: levensmiddelentechnologie en bedrijfskunde

• management functies: aardappelverwerking, mengvoederindustrie, GFT-afvalverwerking

• 2005: oprichting Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV (recycling GFT-afval, mest, microbiologie, luiers

• 1 januari 2021: directie overgedragen, werk nu senior projectleider

• Design for recycle: heeft mijn volle aandacht

Willem Elsinga    
www.beleidsplanning.nl



2. Onze rol in de circulaire luierketen

organische
producten

Design for recycle



3. Waar zijn we mee bezig? Van vieze luiers naar maximale milieuwinst

• Probleemstelling
- ⅔ is ontlasting en urine.
- Ziekteverwekkers en medicijnen.
- Samenstelling verandert.

• Oplossing.
- 255 °C 44 Bar met stoom
- Stap voor stap capaciteit en maximale milieuwinst

• Resultaat.
- veilige eindproducten
- grote milieuwinst t.o.v. verbranden
- economisch verantwoord



3. Onze visie op luiers: de samenstelling van de luiers verandert in de loop van de jaren



4. proces, belemmeringen en uitdagingen
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(en water-

damp)

Stoom AEC

Stap 3

vergisten en 
 compost

Uitdagingen:
1. maatschappij is ingericht op het verleden (wetgeving, afzet

vergunningen, normen, procedures) en niet op innovaties
2.    Vaak zijn snelle veranderingen nodig
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5. Wat/wie nodig voor oplossen belemmeringen en uitdagingen?

93 kg
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1. Samenwerking en communicatie input, 
productie, output, regelgeving

2. Handelingsalternatieven: flexibel en snel 
inspelen op problemen

3. Anticiperen: op mogelijke veranderingen



w.elsinga@beleidsplanning.nl
www.vanluiernaargrondstof.nl

• Hoge temperatuur en druk  veilige producten
• Maximale milieuprestatie
• toekomstgericht

CHALLENGING………………….
1. Hoe zouden jullie de ketenpartners benaderen?
2. Welke Stakeholders spelen een cruciale rol?
3. Design for recycling van luiers of van de afvalstroom?
4. Hoe krijgen we een ‘schone’ nette gescheiden stroom luiers?

Luier recycling in een dynamisch speelveld, een uitdaging!


