WATERSCHAPPEN KOMEN MET VEELBELOVEND
BIOPLASTIC UIT AFVALWATER
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Onlangs zetten vijf waterschappen, STOWA, slibverwerker HVC en technologiebedrijf Paques
hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHBV gaat terugwinnen uit rioolslib. PHBV is de grondstof voor bioplastics. De
installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen, aldus Paul
Koemans. Hij is directeur bij De Dommel en voorzitter van de koplopergroep Bioplastics van
de Energie- en Grondstoffenfabriek.
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