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1 INLEIDING 

 

1.1 Achtergrond 

Leiderdorp is, net als veel andere gemeenten, op weg de landelijke doelstelling van 75% 

scheiding van waardecomponenten uit het huishoudelijk restafval te gaan bereiken. Deze 

zogenoemde VANG (van afval naar grondstof) doelstelling wordt landelijk vertaald in de 

praktisch en direct meetbare doelstelling van maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar.  

De eerste focus heeft gelegen op de meest volumineuze stromen: GFT, oud papier en karton 

(OPK), glas en PMD (plastics, metalen, drankenkartons). 

In Leiderdorp is geen sprake van tariefdifferentiatie op basis van aanbiedfrequentie (en/of 

gewicht). Daardoor wordt geen extra prikkel ingebouwd om de waardevolle fracties uit het 

huishoudelijk restafval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. 

Leiderdorp heeft overigens een eigen inzameldienst. 

 

Om die doelstelling van 75% daadwerkelijk te gaan halen, is het in ieder geval wenselijk om 

ook voor luiers een vorm van recycling als verwerkingsmogelijkheid te vinden, zodat het niet 

langer met het restafval terecht komt in een verbrandingsinstallatie.  

Gemeente Leiderdorp heeft aan Akwadraat Consultancy gevraagd de mogelijkheden voor 

luierrecycling te onderzoeken en de diverse consequenties helder in beeld te brengen. 

 

1.2 Aanpak 

Wij hebben de volgende fasegewijze aanpak van dit onderzoek voorgesteld: 

 Fase 1: fact finding traject 

 Fase 2: beeldvormings- en analysefase 

 Fase 3: concretiseringsfase 

 Fase 4: conceptvoorstel raadsadvies (optioneel). 

 

Deze ‘Versie 1’ betreft een eerste aanzet voor de rapportage en is een weerslag van fasen 1 

en 2. 
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2 FACT FINDING TRAJECT 

 

2.1 Beschikbare informatie 

 

Geografie 

Leiderdorp is een gemeente ten noordoosten van Leiden, met ca. 27.150 inwoners. De 

gemeente wordt feitelijk gesplitst door de A4, waarbij de oostelijke helft de redelijk 

onbebouwde Achthovenpolder omvat. De bebouwde kom bevindt zich in de westelijke helft 

van de gemeente. 

 

Hoeveelheden fijn huishoudelijk afval 2017 (CBS) 

  

Stroom Tonnage  

PMD 160  1,7% 

GFT 1.598  16,9% 

OPK (oud papier + karton) 1.270 13,5% 

Glas (verpakkingsglas) 592 6,3% 

Textiel 106 1,1% 

KCA 43 0,5% 

Frituurvet en -olie 4 0,0% 

Restafval fijn 5.670  60% 

Totaal fijn huishoudelijk afval 9.443 100% 

 

In 2017 werd 217 kg restafval (fijn + grof) per inwoner ingezameld, nog ver weg van de 

doelstelling van 100 kg per inwoner in 2020. Ook 40% scheidingsrendement is nog ver 

verwijderd van de 75% doelstelling. 

 

Inzamelvoorzieningen 

In de laagbouw wordt alternerend (fijn) restafval en de GFT-fractie ingezameld in mini-

containers en voor een deel in ondergrondse containers. PMD, glas en textiel wordt in 

(bovengrondse) verzamelcontainers ingezameld. OPK wordt ook in bovengrondse 

verzamelcontainers ingezameld, maar deels ook periodiek door verenigingen huis-aan-huis. 

In de hoogbouw wordt restafval alleen in ondergrondse containers ingezameld. Voor de GFT-

fractie zijn geen voorzieningen, en voor de overige fracties worden dezlfde voorzieningen 

gebruikt als voor de laagbouw. 

Naast deze voorzieningen kunnen de inwoners ook terecht op de milieustraat. 

 

Sorteeranalyse 

In het najaar van 2017 is een sorteeranalyse uitgevoerd. Van de vier grootste componenten, 

die samen meer dan 80% van het restafval vormen, is hygiënisch papier de kleinste, met bijna 

11%. Dat is dan wel een hoeveelheid van 23 kg per inwoner. Voor hoogbouw geldt een 

percentage hygiënisch papier ruim 7,5% van het restafval uit, ofwel ruim 16,5 kg per inwoner,  

Op basis van het percentage hoogbouw, dat in Leiderdorp op 40% ligt, wordt de totale 

hoeveelheid hygiënisch papier op 560 ton geschat. 

Een globale, alternatieve benaderingswijze, gaat uit van de totale hoeveelheid hygiënisch 

papier dat in Nederland beschikbaar komt. Dat wordt voor het huishoudelijk afval op 250.000 

ton geschat. Met 27.150 inwoners, ofwel 0,15% van de totale Nederlandse bevolking. Dat zou 

op basis van evenredigheid ca. 390 ton betekenen. Wij veronderstellen dat 450 ton 

huishoudelijk hygiënisch papier een goed uitgangspunt vormt als basis voor de inzameling. 
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Het is in dit onderzoek juist te doen om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn om deze 

450 ton, of op z’n minst een behoorlijk deel daarvan, gescheiden te houden uit het 

huishoudelijk restafval. Die 450 ton komt ook overeen met het hoogste uit de landelijke range 

van 5 tot 8% uit het restafval, waar de ondergrens blijft steken op ca. 285 ton.  

 

2.2 Inzamellocaties 

 

Het is voor de betrokken inwoners met kinderen van 0 tot 4 jaar vermoedelijk het makkelijkst 

dat zij gedurende de luierperiode van hun jonge kinderen een extra als zodanig herkenbare 

minicontainer voor luiermateriaal ter beschikking krijgen, die met een bepaalde frequentie, 

zeg één keer per twee weken of één keer per vier weken dan wel per maand, geleegd 

wordt. Voor incontinentiemateriaal ligt dat al gevoeliger (‘je loopt niet met jouw probleem te 

koop’). 

Omdat het hygiënische papier (vooral luiers en incontinentiemateriaal) op steeds wisselende 

adressen in de gemeente vrijkomt, is een regelmatige huis-aan-huis inzameling niet voor de 

hand liggend, want niet kostenefficiënt in te zamelen. Dymanische planning, nog niet 

gangbaar bij huis-aan-huis inzameling, kan daarin in de toekomst verandering brengen. Het 

gebruik van een QR-code op de minicontainers kan dan de communicatie tussen inwoners 

en planning versoepelen. Dat is feitelijk ook de werkwijze van de breng- en haalservice die 

webshops / postorderbedrijven bieden. 

 

Behalve een voorziening op de milieustraat aan de Simon Smitweg 9, waar inwoners hun 

luiers en incontinentiemateriaal kunnen afgeven, zijn er ‘natuurlijke’ concentratiepunten 

waar luiers en incontinentiemateriaal beschikbaar komen: kinderdagverblijven en zorghuizen. 

Het zijn wel organisaties met een bedrijfsafvalcontract. 

 

Zorghuizen 

       
 Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 071-5817800 

 ActiVite, Simon Smitweg 8, 071-5161415 

 Philidelphia Zorg, Simon Ouwerkerkstraat 8, 0715421437 

 Thomashuis, Willem de Zwijgerlaan 1, 06-52143172 

 's Heeren Loo Zorggroep, Hoogmadeseweg 56, 0800-3555555 

 Zorgorganisatie Zorg-Vuldig, kraam- en thuiszorg, Splinterlaan 154 B, 071-5424075 

 ProCura thuiszorg, Karoluslaan 42, 071-5420040 

 Woonzorg Initiatief Leiderdorp, Jan de Hartogplein 4 a t/m j, 06-15047162 

Daarnaast is er het Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1. 071-582 8282 

Bij de groen gemarkeerde locaties zamelt Leiderdorp zelf dit bedrijfsafval in. 

https://www.google.com/search?q=zorghuizen+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159898,4536245,639&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjd3eCq4ZHiAhUHYVAKHYddBIEQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=zorghuizen+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159898,4536245,639&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjd3eCq4ZHiAhUHYVAKHYddBIEQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=zorghuizen+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159898,4536245,639&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjd3eCq4ZHiAhUHYVAKHYddBIEQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://www.google.com/search?q=zorghuizen+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159898,4536245,639&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjd3eCq4ZHiAhUHYVAKHYddBIEQtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
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Andere mogelijke concentratiepunten voor incontinentiemateriaal zijn apotheken, waarvan 

er naast één in het Alrijne Ziekenhuis twee in Leiderdorp gevestigd zijn (BENU Apotheek 

Ommedijk en Boehmer Apotheek).  

 

Kinderdagverblijven 

        

 

In Leiderdorp zijn de volgende kinderdagverblijven gehuisvest: 

Floreokids met diverse vestigingen, ook in Leiderdorp (071-5817777): 

 Kinderdagverblijf Dromenland 

 Kinderdagverblijf / Kindcentrum Villa Picasso  

 Kinderdagverblijf /Kindcentrum De Brink / Peuteropvang De Kwartels, 071-5410156 

 Kindcentrum / Peuteropvang De Willem (Willem de Zwijgerschool) 

 Kindcentrum / Peuteropvang Hoftuyn / Peuterspeelzaal De Papegaaien (PWA school) 

 Kindcentrum Het Buitenhof 

 Kindercentrum De Duikboot / Peuteropvang De Spetters, (Regenboogschool) 

Samllsteps met enkele vestigingen: 

 Kinderopvang Ziezo, M 06 - 2286 9479 

 Kinderopvang De Bloemerd, De Bloemerd 1, BSO, valt buiten de doelgroep 

En enkele ‘losse’ kinderdagopvang organisaties 

Jenima kinderopvang, gastouderopvang, Splinterlaan 131, 0715893222 

Kinderopvang Be Happy, Van der Valk Boumanweg 180c, 071-362 6561 

Kindcetrum De Dartel kinderopvang, gastouderopvang, Hoofdstraat 84, M 06 - 2286 9479 

Bij de groen gemarkeerde locaties zamelt Leiderdorp zelf dit bedrijfsafval in. 

 

Op kleinere schaal zijn er gastoudergezinnen c.q. gastoudervopvanglocaties in Leiderdorp. 

De volgende zijn ons bekend, los van de locaties waar ook kinderopvang wordt geboden:  

 Buiten-toch-thuis Kinderopvang, Buitentocht 25, 06-16372284 

 Buiten-toch-thuis kinderopvang, Van der Havelaan 100 

 Joy Gastouderopvang, Rietschans 42  

 Gastouderopvang Ikke t.h.o.d.n. Franch & Free, Raaphorst 149  

 De Wijsneusjes Kinderopvang, Santhorst 11  

 Nel Kuyvenhoven t.h.o.d.n. Franch & Free, Kerveltuin 14  

 Playtime at daytime, Machteld van Brabantplaats 5 

https://www.floreokids.nl/kinderopvang/kinderdagverblijf-en-peuteropvang/de-spetters
http://www.kinderopvang-spot.nl/jemima-kinderopvang-leiderdorp/7311064740411610
http://www.kinderopvang-spot.nl/jemima-kinderopvang-leiderdorp/7311064740411610
https://www.google.com/search?ei=na_WXK7fI8ffwAKopJRo&q=be+happy+kinderopvang+leiderdorp&oq=be+happy+kinderopvang+leiderdorp&gs_l=psy-ab.3..0.142488.144246..146517...0.0..0.54.333.8......0....1..gws-wiz.......0i7i30.6yxA-XVpqWc
https://www.google.com/search?q=gastoudergezinnen%20leiderdorp&oq=gastoudergezinnen+leiderdorp&aqs=chrome..69i57j0.10585j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52170992,4520896,637&tbm=lcl&rldimm=12234401517499293844&lqi=ChxnYXN0b3VkZXJnZXppbm5lbiBsZWlkZXJkb3JwGcjlMK1v5rFoWhMKEWdhc3RvdWRlcmdlemlubmVu&ved=2ahUKEwjKpc6U-5HiAhXBZ1AKHRdVAf4QvS4wAHoECAoQEw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.openingstijden.com/o3146417/buiten-toch-thuis-kinderopvang-van-der-havelaan-100-leiderdorp/
https://www.openingstijden.com/o4734263/joy-gastouderopvang-rietschans-42-leiderdorp/
https://www.openingstijden.com/o2762030/gastouderopvang-ikke-t-h-o-d-n--franch-&-free-raaphorst-149-leiderdorp/
https://www.openingstijden.com/o5099074/de-wijsneusjes-kinderopvang-santhorst-11-leiderdorp/
https://www.openingstijden.com/o2760810/nel-kuyvenhoven-t-h-o-d-n--franch-&-free-kerveltuin-14-leiderdorp/
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Deze gastoudergezinnen kunnen weer concentratiepunten zijn op kleinere schaal, waarbij 

de inzet van een (extra) minicontainer het meest geschikt lijkt. 

Ook het kringloopcentrum aan Lijnbaan 1 kan nog een aanvulling betekenen op de 

brenglocaties. 

 

Een mogelijk ander concentratiepunt is het Centrum voor Jeugd en Gezondheidszorg (CJG) 

Leiderdorp, Karolusgulden 32, 088-2542384. 

Ook is een rondgang langs drogisterijketens en supermarkten de moeite waard. Zij zijn immers 

distrubuteurs van (vooral) luiers en hygiënisch papier.  

 

Om de 450 ton ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen, is het wenselijk inzicht te krijgen in 

de mogelijkheden om van bovengenoemde ‘concentratiepunten’ gebruik te kunnen 

maken. Dat kan het best op basis van een persoonlijke benadering. 

Daarover dienen in het vervolg van dit onderzoek nadere afspraken te worden gemaaakt. 

 

2.3 Milieurendement en duurzaamheidsaspecten 

 

Als het Gemeente Leiderdorp lukt om die geschatte 450 ton hygiënisch papier uit het 

huishoudelijk restafval te halen, dan verbetert het scheidingsrendement met ca. 5%. 

 

Stroom Tonnage  

PMD 160  1,7% 

GFT 1.598  16,9% 

OPK (oud papier + karton) 1.270 13,5% 

Glas (verpakkingsglas) 592 6,3% 

Hygiënisch papier 450 4,8% 

Textiel 106 1,1% 

KCA 43 0,5% 

Frituurvet en -olie 4 0,0% 

Restafval fijn 5.220  55,2% 

Totaal fijn huishoudelijk afval 9.443 100% 

 

Ten aanzien van duurzaamheid mag gesteld worden dat het verwerken van het hygiënisch 

papier bij een gespecialiseerde luierrecycling installatie milieuvoordeel oplevert. 

Er is op dit moment sprake van twee initiatieven voor luierrecycling installaties: één bij de ARN 

in Weurt en één bij het AEB Amsterdam. De installatie bij de ARN in Weurt betreft een nieuw 

procedé (methode Elzinga, Nederland) waarmee men nu in de pilotfase verkeert. Bij AEB in 

Amsterdam betreft het een verder vernieuwd procedé (methode Fater, Italië) op basis van 

een installatie die in Noord-Italië is gerealiseerd. De nieuwe technologie is ontwikkeld door 

Fater, een joint venture tussen P&G en de Angelini Group in Italië, na tests die zijn uitgevoerd 

met het afvalverwerkingsbedrijf Contarina in Treviso. Voor beide installaties is RIVM in 

samenspraak met RWS nog doende om de einde afvalstatus aan het gerecyclede resultaat 

te geven, maar de voortekenen zijn gunstig. 

De eerste installatie bij ARN voor 5.000 ton luiermateriaal is in het vierde kwartaal 2018 

opgestart. Momenteel is men bezig om het proces goed onder controle te krijgen. Er is 

voldoende ingangsmateriaal voorhanden en er worden vooralsnog geen nieuwe contracten 

afgesloten. 

Het AEB Amsterdam verwacht in het vierde kwartaal van 2020 haar eerste installatie van 

10.000 ton te realiseren in in het eerste kwartaal van 2021 op te starten. Om de investeringen 

te kunnen afdekken, wordt met de gemeenten in Metropool Regio Amsterdam maar ook 

met gemeenten daarbuiten, gepoogd om tot aanlevergaranties te komen. 
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2.4 Bedrijfsmatige aspecten 

 

De installatie in Weurt ligt op een rijafstand van bijna 130 km, met een enkele reistijd van 

zeker 2 uur op rustige momenten. 

De installatie in Amsterdam ligt op nog geen 40 km afstand en kent een enkele reistijd van 

nog geen 40 minuten. 

De poorttarieven voor beide installaties liggen voorlopig rond de € 100 per ton.  

 

Omdat het wenselijk is om voor het huishoudelijke luiermateriaal (ook) gebruik te maken van 

de natuurlijke concentratiepunten bij de kinderopvang en zorghuizen, dient er bij de 

inzameling onderscheid gemaakt te kunnen worden naar huishoudelijk en bedrijfsmatig 

luiermateriaal. Dat onderscheid kan fysiek gemaakt worden door wel de brenglocaties 

gemeenschappelijk te gebruiken, maar aparte inzamelvoorzieningen te plaatsen.  

 

Omdat het een nieuw gescheiden inzameltraject betreft, met een relatief nog beperkte 

omvang, moet onderzocht worden welke inzamelmiddelen en welk type inzamelvoertuigen 

het best ingezet kunnen worden. De insteek die daarbij ons insziens gekozen moet worden, is 

flexibiliteit en uitwisselbaarheid. 

 

Daarbij dient in afstemming met de deelnemende partijen een aantal keuzes gemaakt te 

worden: 

1. Wel of geen combinatie tussen huishoudelijk luiermateriaal en bedrijfsmatig 

luiermateriaal12: 

a. Indien wel: administratieve verdeling 

b. Indien niet: dubbele voorzieningen 

2. Ondergronds, semi-ondergronds en/of bovengronds 

a. Ondergronds: onderlossend met kleppensysteem, onderlossend met sluitzak-

klep 

b. Semi-ondergronds:  onderlossend met kleppensysteem, onderlossend met 

sluitzak-klep 

c. Bovengronds (al dan niet in cocon):  

i. Tweewielcontainers: 240 l, 360 l,  

ii. Vierwielcontainers:  

1. Kunststof: 660l 770l, 1.000 l, 1.100 l 

2. Staal: 500 l, 750 l, 1.000l, 1.300 l, 1.600 l 

iii. Gaascontainers op wielen in diverse uitvoeringen 

3. Wel of geen toegangssysteem, bij voorkeur met (digitale) toegangspassen: 

a. Voor a), b) en c) in cocon mogelijk 

b. Voor c) niet in cocon niet mogelijk of minder klantvriendelijk (sleutel-slot 

systeem) 

4. Eigen materieel of inhuur. 

 

  

                                         
1 In Nederland is het door wetgeving bepaald, dat huishoudelijk afval en bedrijfsafval van elkaar apart moet 

worden gehouden en ook apart moeten worden geadministreerd. Bedrijven (ook kinderdagverblijven en 

zorghuizen) moeten voor hun bedrijfsafval contracten hebben.  

 
2 Het is van belang om te weten of, en zo ja onder welke voorwaarden, recyclingbedrijven ook incontinentie-

materiaal willen accepteren. Het is van belang met hen de acceptatievoorwaaden te checken, Denk daarbij aan 

mogelijke stoorzenders als ziekteverwekkers, bacteriën en / of medicijnen in het incomateriaal. 
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2.5 Kostenaspecten 

 

Bij de kostenaspecten hebben we temaken met de volgend kostenposten: 

 Inzameling: 

o Inzamelmiddelen 

o Inzamelmaterieel 

o Fysieke inzameling 

 Overslag en transport 

 Verwerking: Zoals eerder gesteld, ligt het poorttarief rond € 100 per ton. Dat tarief kan 

voor langere tijd worden vastgezet. In ieder geval is er geen verbrandingsbelasting 

verschuldigd, een door de overheid opgelegde belasting waarvan verwacht wordt 

dat deze de komende jaren verder gaat stijgen. 

 

Omdat er in Leiderdorp maximaal ca. 450 ton luiers en incontinentiemateriaal vrijkomt, mag 

gesteld worden dat de meerkosten voor verwerking verwaarloosbaar zijn, en op termijn zeker 

positief uit gaan vallen. Ook voor overslag en transport is de verwachting dat er niet veel 

verschillen zijn met de huidige situatie voor restafval. Leiderdorp heeft in ieder geval tot 31 

december 2022 een contract met AVR voor de verwerking van restafval tegen een tarief van 

€ 53,90 per ton. Daar komt de verbrandingsbelasting van € 32,12 nog bovenop (€ 86,02). Voor 

transport vanaf de wissellocatie in Leiderdorp kost € 10,90 per ton. 

De extra kosten gaan vooral zitten in de kosten voor inzamelmiddelen en de inzameling. 

 

De kosten voor de inzameling kunnen getemperd worden door het bedrijfsmatige 

luiermateriaal gelijktijdig met het huishoudelijke luiermateriaal in te zamelen. Dat kan met 

gescheiden inzamelmiddelen voor huishoudelijk en bedrijfsmatig luiermateriaal. Het kan ook 

louter administratief. In beide gevallen is het wenselijk om een wegend inzamelvoertuig te 

hebben. 

Voor het onderscheid tussen wat aan luiermateriaal van kinderdagverblijven afkomstig is 

(bedrijfsafval) en wat van huishoudens (gemeentelijk afval), hebben wij ervaringscijfers uit 

andere gemeenten. Op basis van het aantal kindplaatsen kan een goede en nauwkeurig 

inschatting worden gemaakt hoeveel bedrijfsmatig luierafval is aangeboden. Het meerdere 

uit de combinatie is dan afkomstig van huishoudens. 

 

Uit ervaring weten we dat de gescheiden luierinzameling een gemeente tussen de € 0,50 en 

€ 1 kost per inwoner per jaar. Dan moet Leiderdorp met een bedrag van ca. € 27.500 per jaar 

rekening houden. Daar staan wel besparingskosten tegenover, omdat dit afval anders als 

restafval wordt afgevoerd. Een meer gedetailleerde berekening is zinvol zodra wij de kdv’s en 

zorginstellingen hebben kunnen polsen 

In overleg en afstemming met de kinderdagverblijven moet ook vastgesteld gaan worden 

welke kostentoerekening naar de kinderdagverblijven gemaakt kan worden. Immers, de 

inzamelmiddelen en het transport kunnen gedeeld worden. 

 

2.6 Serviceaspecten 

 

Ten aanzien van luiermateriaal mag gesteld worden dat er weinig schroom is om te laten zien 

dat je kinderen hebt in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar, de periode dat ze in de luiers zitten. 

Dan zijn voorzieningen in de openbare ruimte of bij kinderdagverlbijven prima geschikt. 

Ook faciliteiten bij de distributeurs van luiers en hygiënisch papier, de drogisterijen en 

supermarkten, zijn in principe geschikt, indien die organisaties daartoe inzamelvoorzieningen 

willen faciliteren. 

Voor incontinentiemateriaal ligt dat gevoeliger, en zijn inpandige voorzieningen waarschijnlijk 

te prefereren. Dat kan zijn bij zorghuizen, maar wellicht ook bij apothekers. 
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Onderzocht kan worden in hoeverre via webshops niet alleen een breng- maar ook een 

haalservice kan worden opgezet. Ook zijn er in den lande individuele initiatieven waarbij een 

breng- en haalservice wordt geboden (bijvoorbeeld: Doerakkies in Amsterdam). Wel dient 

aandacht gegeven te worden aan de (inzamel)vergunning die daarvoor nodig is. 

 

Als inwoners, al dan niet met jonge kinderen bij de deelnemende kinderdagverblijven, het 

luiermateriaal dat zij thuis gescheiden hebben gehouden, kunnen inleveren bij deze 

kinderdagverblijven, is het mogelijk en wellicht zelfs wenselijk om daarvoor licht 

geparfumeerde inzamelzakken voor te (laten) gebruiken, opdat de inzamelvoorziening fris 

blijft ruiken. Dat kan als service van de gemeente naar de betrokken inwoners en 

deelnemende kinderdagverblijven worden opgepakt. 
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3 CONCRETISERINGSFASE 

 

3.1 Analyse 

Kinderdagverblijven 

We hebben op basis van ervaringscijfers met kinderdagverblijven in andere gemeenten een 

eerste berekening gemaakt van hoeveel ton (1000 kg) luiermateriaal er op jaarbasis via 

kinderdagverblijven vrijkomt. Dat hebben we gedaan op basis van het aantal kindplaatsen 

en de productie van luierafval per kindplaats (KP) per maand.  

 

Hoeveelheden 

Naam KP Inhoud  

Per mnd 

Ferq./ 

jaar 

Inhoud 

Per keer  

Gewicht  

(ton) per jaar 

KDV de Brink 97 1,940 26 895 3.49 

Kindercentrum Dromenland 36 720 26 332 1.30 

KDV De Duikboot/De Spetters 16 320 26 148 0.58 

Kinderopvang Be Happy 24 480 26 222 0.86 

De Hoftuyn 27 540 26 249 0.97 

Buitenhof 32 640 26 295 1.15 

De Willem 16 320 26 148 0.58 

De Dartel 32 640 26 295 1.15 

Kindercentrum Ziezo 96 1,920 26 886 3.46 

Kindercentrum Villa Picasso 64 1,280 26 591 2.30 

 

     
Totaal 440 8,800 26 4,062 15.84 

 

Ervaringen elders geven de indruk dat er door gezinnen nog eens twee keer deze 

hoeveelheid vanuit huis wordt meegenomen naar zo’n concentratiepunt. Als alle 

kinderdagverblijven meedoen, kom er ca. 50 ton luiermateriaal bij kinderdagverblijven 

beschikbaar. 

 

Om een eerste tijdbesteding te kunnen inschatten hebben we een voorlopige 

routeberekening gemaakt.  

 

Alle kinderdagverblijven die we hebben kunnen vinden in Leiderdorp, hebben we in een 

route gezet, op deze manier hebben we berekend hoe lang het duurt als een 

inzamelvoertuig een ronde rijdt om alle kinderdagverblijven langs te gaan.  

Totaal tijd: 57 minuten 

Totaal km: 18.5 km. 

We gaan er ook vanuit dat een gemiddelde stop per adres 5 minuten is. 

Om de route in Leiderdorp te rijden en de luiercontainers te ledigen, heeft een 

inzamelvoertuig dus ongeveer 2 uur nodig hebben.  

 

Indien ook bij de gastouderopvang, waarvan wij er 7 hebben gevonden in Leiderdorp, 

luiermateriaal wordt ingezameld, dan neemt de reistijd met ca. 30 minuten toe en de 

ledigingstijd met ca. 15 minuten. 
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Inzameltijden 

naam adres postcod

e 

Resistijd (min) Afstand (km) 

KDV de Brink Kastanjelaan 6 2351ND 0 0 

Kindercentrum Dromenland Simon Smitweg 3 2353GA 6 2.1 

KDV De Duikboot/De Spetters Marjoleintuin 58 2353PL 9 0.75 

Kinderopvang Be Happy Van der Valk 

Boumanweg 180C 

2352JD 6 2.7 

De Hoftuyn Leeuwerikstraat 8 2352ER 9 0.75 

Buitenhof Buitenhoflaan 1 2353ME 3 1.2 

De Willem Bernhardstraat 1 2351GG 8 3.3 

De Dartel Hoofdstraat 84 2351AM 2 1.8 

Kindercentrum Ziezo Brugwacht 24 2353DM 9 4.1 

kindercentrum Villa Picasso Wilddreef 1 2352CD 5 1.8 

 

Zorginstellingen 

Een zorginstelling moet, als zij het incontinentiemateriaal gescheiden in een container gaan 

aanbieden, wel goed letten op en aandacht geven aan het zuiver houden van het 

materiaal.  De medicatie en andere materialen, zoals latex handschoenen en katheters 

moeten gescheiden blijven / worden van het incontinentiemateriaal. Dat vergt vaak enige 

gedragsverandering bij deze dienstverleners, en daarmee ook enige toewijding. 

 

3.2 Vervolgstappen 

Om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor de luierinzameling, is het van belang de 

redenen te weten van kinderdagverblijven om mee te willen doen of te weten wat hen er nu 

nog van weerhoudt. 

M.a.w.: wij moeten partijen gaan spreken, enkele wellicht eerst op individueel niveau of op 

groepsniveau (Floreokids, Smallsteps), vervolgens gezamenlijk. 

Dat geldt ook voor zorginstellingen, waar relatief grote(re) hoeveelheden luierafval ontstaan. 

Of de inzamelvoorziening moet dan groter zijn, of er moet met een hogere frequentie 

worden ingezameld. 

 

Omdat het aantal kinderdagverblijven en zorginstellingen in absolute zin beperkt is, stellen wij 

voor hen uit te nodigen voor een brainstormmiddag.  

Op zo’n middag kunnen dan de volgende onderdelen deel uitmaken: 

 Kennismaking / voorstelrondje 

 Stand van zaken luierverwijdering 

 Discussie over kritische succesfactoren, met als basis agenda: 

o Praktisch/logixstek: wat komt er bij kijken 

o Mogelijkheden combinatie met buurt/wijk 

o Contractueel/financieel; 

o Onderscheid bedrijfsafval en huishoudelijk afval 

o Branche overtuigen: op welke wijze 

o Welke rol voor deelnemers in uitrol. 

Voordeel kan zijn dat de inzameldienst van Gemeente Leiderdorp al een zorginstelling 

bedient en een behoorlijk deel van de kinderopvangorganisaties. 
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