Groene Warmtestation, energie
uit rioolwater
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In theorie zit in afvalwater acht keer meer energie
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dan nodig is om het water te zuiveren, dus de
mogelijkheden zijn enorm. Meer informatie is te
vinden op www.energiefabriek.com.

