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La nueva planta de generación de energía 

en Liebenau (Fuente: Ligas) 

“Windel Willi“ – De eerste installatie om warmte terug te winnen uit luiers 

 

Sinds 2006 produceert een verbrandingsinstallatie voor luiers, genaamd “Windel Willie”, warmte uit jaarlijks 500 ton afval 

afkomstig van zorginstellingen van de Liebenau stichting en vanparticuliere huishoudens. Met deze pilot installatie  is een 

unieke nieuwe technologie ontwikkeld om warmte terug te winnen uit afval van de zorgsector. 

 

De Liebenau Stichting zorgt met 5800 medewerkers voor het welzijn van 15 000 gehandicapte, oudere en zorgbehoevende 

mensen. Het hoofdkantoor staat in Liebenau bij de Bodensee en van daaruit is de stichting sinds 1870 uitgegroeid naar 

locaties in 90 gemeentes in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Behalve sociale dienstverlening omvat de stichting ook 

een aantal commerciële bedrijven die diensten verlenen aan de stichting zelf en aan externe klanten. 

 

Het idee van “Windel Willie”(“Windel” is het Duitse woord voor luier) 

ontstond omdat de Liebenau stichting duurzaamheid in sociaal, 

economisch en ecologisch opzicht nastreeft. Een andere aanleiding was 

de grote hoeveelheid afval die dagelijks wordt geproduceerd in 

zorginstellingen en de hoge kosten voor afvalverwijdering die dit met 

zich meebrengt.  

 

Daarbij is niet alleen de opwekking van schone energie belangrijk, maar ook energiebesparing is essentieel, aldus Marco 

Nauerz, hoofd van de afdeling Bouw: “Uiteraard voldoen we aan de huidige regelgeving voor energieprestatie voor al onze 

gebouwen. En we proberen altijd om het zelfs beter te doen.” 

Het idee van “Windel Willie”(“Windel” is het Duitse woord voor luier) ontstond omdat de Liebenau stichting duurzaamheid in 

sociaal, economisch en ecologisch opzicht nastreeft. Een andere aanleiding was de grote hoeveelheid afval die dagelijks 

wordt geproduceerd in zorginstellingen en de hoge kosten voor afvalverwijdering die dit met zich meebrengt. Daarbij is niet 

alleen de opwekking van schone energie belangrijk, maar ook energiebesparing is essentieel, aldus Marco Nauerz, hoofd 

van de afdeling Bouw: “Uiteraard voldoen we aan de huidige regelgeving voor energieprestatie voor al onze gebouwen. En 

we proberen altijd om het zelfs beter te doen.” 

In de nieuw ontwikkelde energie-installatie in Liebanau wordt warmte en elektriciteit opgewekt met de “Windel Willie” (1225 

kWth), twee houtpellet-branders (2269 kWth) en twee Stirling motoren (2x35 kWel). De  energie-installatie levert de warmte 

aan de twee warmtenetwerken van de stichting, waarmee alle commerciële en particuliere gebouwen in Liebenau en 

Hegenberg van warmte worden voorzien. In Liebenau levert de installatie ook nog warmte aan de kassen en heet water en 

stoom aan de keuken van de instelling voor gehandicapten.  

De afvalwarmte van de “Windel Willie” wordt verder gebruikt in de houtdroogoven van het bosbouwbedrijf van de stichting. 

Door de diversiteit van afnemers kan de opgewekte energie voor bijna 100% benut worden.  

Het luierafval wordt aangevoerd vanuit ca. 150 tehuizen van de stichting en vanuit andere instellingen in de omgeving. 

Sommige gemeentes  zijn ook opgenomen in het aanvoersysteem en bieden een luier-ophaalservice aan voor gezinnen met 

babies of incontinente personen. 

 

For meer informatie (Duits): 

www.ligas-gmbh.de  

http://www.Stiftung-Liebenau.de 

 

Het SAVE AGE project heeft als doel om best practices op het gebied van energiebesparing te beschrijven en om het 

management van zorginstellingen inzicht geven van de energiebesparingsmogelijkheden in hun situatie. Verder zal het ook 

de energiegebruiken tussen deelnemende instellingen vergelijken. 
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