
Introductie
•  Overheden willen graag duurzame conserveringsproducten 

gebruiken voor gebouwen en kunstwerken. Hierbij gaat het 
vooral om constructies van staal, beton en hout.

•  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’.

•  Het toepassen van oplosmiddelarme producten en het weren van 
lood- en chromaat-houdende producten zijn al een thema in het 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteria document 
voor conserveringswerken.

•  Er is in het huidige MVI criteria document voor 
conserveringswerken geen specifieke aandacht besteed aan het 
inzetten van biobased producten. Biobased verf en coatings 
kunnen wel toegepast worden om aan de eis van 
oplosmiddelarme producten en het weren van lood- en 
chromaat-houdende producten te voldoen.

Meer informatie:
  Criteriadocumenten duurzaam inkopen: Conserveringswerken
  https://www.pianoo.nl/document/10829/

productgroep-conserveringswerken

Grondstoffen
•  Coatings en verven kunnen bestaan uit (duizenden) verschillende 

chemicaliën.
• Veelgebruikte basisstoffen zijn acryl en alkyden.
•  Biobased alternatieven zijn beschikbaar in diverse vormen. 

Hierbij kan gedacht worden aan olieverven waarbij gebruik 
gemaakt wordt van plantaardige olie (bijvoorbeeld lijnolie), 
biobased pigmenten, maar ook producten waarbij fossiele 
grondstoffen (gedeeltelijk) vervangen worden door biomassa, 
zoals bij biobased alkyde en biobased acryl.

•  Zaden van oliehoudende planten (bv. soja, koolzaad, lijnzaad, 
wonderboom en palmolie) zijn vaak de grondstof voor de 
verschillende biobased chemicaliën in coatings en verven.

Meer informatie:
  Overzicht biobased chemicaliën:
 http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000201301.pdf

Voordelen van biobased coatings en verven
•  De inzet van biobased verf en coatings kan het gebruik van 

fossiele, schaarse en vervuilende grondstoffen vermijden of 
verminderen.

•  Een voordeel van biobased grondstoffen is dat ze bijna overal ter 
wereld beschikbaar zijn. Ook met lokaal geproduceerde biomassa 
(reststromen) is productie van coatings en verf mogelijk. 
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  In Nederland is er een bedrijf dat vlas verbouwd, daar lijnolie uit 
perst en deze gebruikt in de productie van verf.

•  Biobased verven en coatings verminderen milieu-impacts, zowel 
in de keten als bij toepassing. Met biobased verf kan de 
broeikasgasemissie met 50% worden verminderd ten opzichte van 
conventionele verf.

Meer informatie:
  Vermindering van broeikasgassen door gebruik van biobased 

producten: http://biobased.eu/download/?did=83344&file=0

Aandachtspunten
•  Er zijn meerdere bedrijven die biobased verf en coatings 

produceren. Het gehalte biobased in vergelijking tot niet-biobased 
inhoud kan verschillen tussen producten en producenten. Indien 
dit niet gespecifieerd is, dan wordt aanbevolen het gehalte 
biobased te controleren vóór de aankoop. De wegwijzer geeft 
meer informatie over hoe het aandeel biomassa gecontroleerd 
kan worden.

•  Biobased verven en coatings zijn nog beperkt beschikbaar en vaak 
duurder dan fossiele alternatieven.

•  Ook kan er kwaliteitsverschil bestaan tussen biobased en fossiele 
verven en coatings.

•  Er is nog beperkt ervaring met biobased verven en coatings bij 
schilders en aannemers.

•  In de bouw en GWW zijn biobased producten vaak een deel 
(bijvoorbeeld een coating) van een groter geheel (bijvoorbeeld 
een onderhoudscontract). 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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