Oplossing

voor luiers steeds

dichterbij

Het zoemt al een jaar of twee rond dat de recycling van luiers eraan komt. Op dit
moment staat er echter nog geen operationele fabriek die ingezamelde luiers kan
verwerken. Hoe zijn de huidige ontwikkelingen?
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Sommige gemeenten zijn uit service-overwegingen gestart met de gescheiden inzameling van luiers.

GRAM #5 juni 2017 | 9

