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‘Kleine dingen kunnen een groot verschil maken’
‘Little things can make a big difference’

De waterwegen en het maritieme milieu staan onder druk. Nu inzichtelijk begint te worden op welke
schaal onze wateren vervuild zijn, en nog steeds worden, wordt de urgentie om op te treden steeds
groter. Er bestaat een technologie en daarmee biologisch afbreekbare producten, die precies zo
werken (of beter zelfs) als de traditionele minerale oliën. De producten zijn dusdanig gelijkwaardig,
dat ze ook geen verdere aanpassingen van het bestaande systeem vereisen. Het is in feite een 1 op 1
Drop in Replacement. Hoe dit precies in zijn werk gaat, laat Ian Nielsen van RSC Bio Solutions ons
zien.
The waterways and the marine environment are under pressure. Now that it is started to become
clear to what scale our waters has been contaminated, and still are, the urgency to act is getting
bigger. A technology, and with that biologically degradable products, does exist that works exactly
like (or even perform better) the traditional mineral oils. The products are so equivalent that they do
not require any further adjustments of the existing system. It's in fact a 1 on 1 Drop in Replacement.
How this works exactly, Ian Nielsen from RSC Bio Solutions shows us.

Zondag 12 november om 17.00 uur te zien in Doe Maar Duurzaam bij RTL Z
Sunday, November 12 at 17:00 shown at Doe Maar Duurzaam at RTL Z (Dutch Television)
Alles over biologisch afbreekbare stoffen is zondag 12 november te zien in de uitzending maritiem &
veiligheid van Doe Maar Duurzaam; een informerend programma over diverse ontwikkelingen en
innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam
Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende
duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van de duurzame mogelijkheden binnen
ieder aspect van het dagelijks leven.

Everything about biodegradable substances can be seen on Sunday, November 12, in the broadcast
Maritime & Safety of ‘Doe Maar Duurzaam’ (‘Act Sustainable’); an informative program on various
developments and innovations within the sustainability industry. This can range from Energy to
Sustainable Enterprise and from Environment to Construction. Doe Maar Duurzaam is the overall
picture of various sustainability aspects in order to raise awareness of the sustainable opportunities
in every aspect of daily life.
De herhaling is te zien op maandag 13 november om 7.30 uur in Doe Maar Duurzaam bij RTL Z
Woensdag 15 november om 10.30 uur
Vrijdag 17 november om 13.05 uur
Zaterdag 18 november om 16.30 uur
The repetition can be seen on Monday, November 13 at 7.30 pm in Doe Maar Duurzaam at RTL Z
Wednesday 15 November at 10.30
Friday 17 November at 13.05
Saturday 18 November at 4.30 pm
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