
Introductie
Overheden willen graag de markt voor duurzame (kantoor)
gebouwen stimuleren. Het gaat hier om zowel renovaties, als 
nieuwbouw en aankoop van bestaande kantoorgebouwen.
•  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 de huidige Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
criteria documenten voor kantoorgebouwen ligt de nadruk op de 
energieprestatie en de toepassing van duurzame materialen. 
Biobased inkopen is een suggestie als onderdeel van het MVI 
criteria document ‘kantoorgebouwen nieuwbouw’.

Meer informatie:
  Criteriadocumenten duurzaam inkopen: Kantoorgebouwen 

(productgroepen ‘beheer en onderhoud’,‘nieuwbouw’, 
‘renovatie’) https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-
verantwoord-inkopen-mviduurzaam-inkopen/productgroepen/
cluster-kantoorgebouwen

 

Grondstoffen
•  Bekende bouwgrondstoffen zijn minerale producten als cement 

en beton, staal en glas, steen, gips en aluminium.
•  Het biobased alternatief is primair hout, maar er zijn ook andere 

hernieuwbare grondstoffen. Bijvoorbeeld “vezelgrondstoffen” 

zoals vlas, stro en hennep, en reststromen die met mycelium (een 
schimmel) tot bruikbare producten worden omgevormd.

•  Er is een groeiende verscheidenheid aan beschikbare biobased 
bouwmaterialen en aanbieders. Hieronder staan enkele 
categorieën met een groot aanbod:

  • Constructiemateriaal
 • Gevel(bekledingen)
 • Lijmen
 • Isolatiemateriaal
 • Vezelplaatmateriaal
 • Verven en coatings
 • Riolering, pijpen en leidingen
 • Dakbedekking en bitumen

Meer informatie:
  Stichting Agrodome geeft meer informatie over de 

mogelijkheden voor toepassing van biobased producten in 
bouwprojecten: www.agrodome.nl

  Nederlandse leveranciers van biobased bouwmaterialen en 
componenten zijn te vinden op de website ‘biobased bouwen’. 
http://www.biobasedbouwen.nl/

Voordelen van biobased coatings en verven
•  Het gebruik van biobased bouwmaterialen kan het gebruik van 

fossiele, schaarse en vervuilende grondstoffen vermijden of 
verminderen.
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•  Biobased bouwmaterialen hebben over het algemeen een betere 
milieuprestatie dan traditionele bouwmaterialen. Vooral de 
CO2-emissies zijn over de gehele levenscyclus vaak lager. Gebruik 
van biobased bouwmaterialen draagt daarom bij aan het beperken 
van klimaatverandering.

•  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
•  Er is een relatief groot aanbod van biobased bouwmaterialen. Het 

gehalte biobased in vergelijking tot nietbiobased 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.

•  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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