
Introductie
•  Overheden willen graag de markt voor duurzame civiele 

constructies stimuleren. Het gaat hier om zowel de aanleg als het 
onderhoud van kunstwerken en waterbouwkundige constructies 
(samengevoegd onder de productgroep civiele constructies).

•  De factsheets ‘biobased inkopen’ bevatten meer informatie over 
de mogelijkheden om biobased in te kopen binnen kansrijke 
productgroepen en zijn een aanvulling op de wegwijzer ‘biobased 
inkopen’.

•  In het huidige Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
criteria document voor civiele constructies ligt de nadruk op 
duurzaam ontwerp, het gebruik van duurzaam hout, het 
verwerken van vrijgekomen stoffen en de milieuprestatie van het 
kunstwerk.

Meer informatie:
  Criteriadocumenten duurzaam inkopen: GWW (productgroep 

Civiele constructies): https://www.pianoo.nl/sites/default/files/
documents/documents/
milieucriteriacivieleconstructiesmaart2017.pdf

Grondstoffen
•  Voorbeelden van biobased alternatieven voor traditionele 

producten en materialen die gebruikt worden in civiele 
constructies (zoals staal en kunststof ) zijn: geotextielen, hars, 
composiet en hout.

•  Geotextielen worden vaak gemaakt van kunststof, maar zijn nu 
ook beschikbaar gemaakt uit jute, kokos en biobased kunststof 
polymelkzuur (vaak wordt verwezen naar het Engelse woord 
Polylactic Acid (PLA)). Polymelkzuur wordt gemaakt uit suikers en 
zetmeel, bijvoorbeeld uit (schillen van) aardappels en mais of 
suikerbiet.

•  Biobased harsen kunnen gedeeltelijk of geheel gemaakt worden 
uit biomassa, hoewel de meeste commercieel beschikbare 
biobased harsen niet meer dan 50% biomassa bevatten. Harsen 
vormen een brede klasse kunststoffen en kunnen onder andere 
gebruikt worden in lijmen, coatings en composieten.

•  Biobased composieten bevatten biomassavezels in plaats van 
bijvoorbeeld glas- of basaltvezel.

•  In veel gevallen kan kunststof, staal of een andere minerale 
bouwgrondstof vervangen worden door (duurzaam geproduceerd) 
hout. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van houten 
handleuningen op een brug of een houten kern van een brug.

Meer informatie:
   Voorbeelden van de ontwikkeling en aanleg van biobased 

bruggen zijn opgenomen in het ‘Inspiratieboek 20 showcases 
biobased inkopen’: https://www.pianoo.nl/document/13426/
inspiratieboek-20-showcasesbiobased-inkopen

  Nederlandse leveranciers van biobased bouwmaterialen en 
componenten zijn te vinden op de website ‘biobased bouwen’. 
http://www.biobasedbouwen.nl/
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Voordelen van biobased materiaal- en productgebruik 
in civiele constructies

•  Het is wenselijk om in de aanleg en het onderhoud van civiele 
constructies de milieu-impact te reduceren. Biobased materialen 
kunnen hier aan bijdragen door hun biologische afbreekbaarheid 
(in het geval van geotextielen).

•  Ook in de productieketen kan de impact gereduceerd worden door 
een lagere CO2-emissie in de productieketen vergeleken met 
producten van fossiele oorsprong.

•  Een voordeel van biobased grondstoffen is dat ze bijna overal ter 
wereld beschikbaar zijn. Ook met lokaal geproduceerde biomassa 
(reststromen) is veel mogelijk. Zo is er hennepbeton beschikbaar, 
welke hennep vezels uit lokale teelt bevat.

Meer informatie:
 Milieu prestatie van materialen: www.milieudatabase.nl

Aandachtspunten
•  Biobased textielen bieden voordelen doordat ze biologisch 

afbreekbaar zijn. De snelheid waarmee het product afbreekt moet 
goed afgestemd worden op de levensduurbehoefte van elke 
toepassing.

•  In aanschaf kunnen biobased producten duurder zijn. Maar door 
te besparen op opruimkosten kunnen biobased materialen bij een 
hogere aanschafprijs goedkoper zijn over de totale levensduur.

•  In de bouw en GWW zijn biobased producten vaak een deel 
(bijvoorbeeld een isolatiemateriaal) van een groter geheel 
(bijvoorbeeld een nieuwbouw contract). In de bouw en GWW 
wordt veelal gestuurd op de milieuprestatie van een bouwwerk 
als geheel en niet op de afzonderlijke producten. Daarbij 
worden instrumenten gebruikt als GPR, BREEAM en DuboCalc.
Het biobased product aanbod opgenomen in DuboCalc is 
beperkt maar er wordt gewerkt aan uitbreiding.

 Meer informatie
  GPR Gebouw: http://www.gprsoftware.nl/gpr-gebouw/
 BREAAM: http://www.breeam.com/
 DuboCalc: http://www.dubocalc.nl/

Extra informatie
  Nederlandse leveranciers van biobased verven en coatings zijn 

te vinden op de website ‘biobased bouwen’.
 http://www.biobasedbouwen.nl/

  InnProBio, een forum voor inkoop van biobased innovaties 
geeft veel informatie over inkoopprocessen maar ook over 
relevant beleid en productaanbod. http://innprobio.
innovation-procurement.org/bio-based-products-services/
database/
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