Circulaire zonnepanelen
inspirerend perspectief
We kunnen in Nederland de circulariteit van de huidige en nieuwe generatie
zonnepanelen aanzienlijk verhogen. De kansen liggen voor het oprapen. Het is een
kwestie van doen. Dat was de optimistische boodschap tijdens het 24e Circular
Economy Lab over circulaire zonnepanelen.
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