Green Deal Grondstoffen: volgende stap
naar duurzame afvalwaterverwerking

Eind vorig jaar ondertekenden de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, de Unie van Waterschappen
en STOWA de Green Deal Grondstoffen. Doel is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater de komende jaren verder te
stimuleren. Aan onderzoekscoördinator Afvalwatersystemen Cora Uijterlinde van STOWA de vraag hoe ver we daarmee zijn.
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het Nereda-systeem zelf een nog aantrekkelijker alternatief voor standaard actief-slibsystemen. Er ontstaat niet
alleen een waardevolle grondstof, ook de hoeveelheid slib
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Verkenning mogelijkheden ‘Grondstof-rwzi’
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M e e d o e n m e t KAS ?

Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoed

Meld u dan aan bij Cees van Bladeren van de Unie van
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Waterschappen, cbladeren@uvw.nl, of Michelle Talsma van
STOWA, m.talsma@stowa.nl.
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