Til reststromen
biomassa op
hoger plan

Het hoogwaardig verwerken van reststromen zoals gemaaid bermgras, gekapt
hout en baggerslib staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen we dit momentum
benutten en knelpunten wegnemen? Die vraag stond centraal tijdens het 18e
Circular Economy Lab op 4 juni jl. georganiseerd door het Utrecht Sustainability
Institute en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
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van 500 hectare een volume van 100.000
kuub isolatiemateriaal levert. Ondanks een
positieve business case is dit initiatief toch
gestrand, met name door terughoudendheid
van de klant. Een doorstart is inmiddels
ingezet. Een ander voorbeeld van een positieve business case is het hergebruik van
sloophout, bijvoorbeeld voor de productie
van meubels.

Bouw- en infrasector
De bouw is een sector waar al successen
geboekt zijn met de toepassingen van
biomassa-reststromen. Die zijn nu nog
kleinschalig. Voorbeelden zijn verkeersborden van bermgras en asfalt gemaakt
van toiletpapier uit het zuiveringsslib. De
cellulose in het toiletpapier zorgt ervoor

Biobased asfalt is nu nog duurder, maar gaat langer mee en geeft minder geluidsoverlast
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