
Introductie
•  Overheden willen graag de markt voor duurzame 

groenvoorziening stimuleren. Het gaat hier om zowel de inkoop 
van diensten als de inkoop van producten omdat sommige 
overheden diensten inkopen terwijl andere eigen groendiensten 
hebben en zelf producten inkopen.

•  Overheden zijn eigenaar van biomassa. Voor het onderhoud en 
verwerking hiervan wordt vaak betaald. Door de biomassa 
hoogwaardig toe te passen als grondstof, kan de economische 
waarde stijgen en kunnen de onderhoudskosten voor overheden 
dalen.

•  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 groenvoorzieningen ligt de nadruk op 
bemesting en bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van 
plantenpotten die biologisch afbreekbaar zijn, uit gerecycled 
materiaal bestaan en/of gemaakt zijn uit snel hernieuwbare 
grondstoffen is opgenomen als een gunningscriterium.

Meer informatie:
  Criteriadocumenten duurzaam inkopen: GWW (productgroep 

groenvoorzieningen) https://www.pianoo.nl/sites/default/files/
documents/documents/
milieucriteriagroenvoorzieningenmaart2017.pdf

 

Grondstoffen
•  Voorbeelden van biobased producten waar aanbod van is en die 

gebruikt kunnen worden in de productgroep groenvoorzieningen 
zijn geotextielen, boomankers, binders en plantenpotten. 
Biobased geotextielen worden onder andere gemaakt van jute, 
kokos en biobased polymelkzuur (vaak wordt er verwezen naar 
het Engelse woord Polylactic Acid (PLA)). Polymelkzuur wordt 
gemaakt uit suikers en zetmeel, bijvoorbeeld uit (schillen van) 
aardappels en mais of suikerbiet. Ook boomankers, binders en 
plantenpotten worden gemaakt van polymelkzuur.

•  Ook voor insecticiden, vaak gemaakt van chemische 
bestanddelen gewonnen uit fossiele bronnen, zijn biobased 
alternatieven beschikbaar. Biobased insecticiden worden vaak 
direct uit planten geëxtraheerd en/of geproduceerd uit 
plantaardige oliën (bijvoorbeeld muntolie en karwijolie).

•  Bij de verwerking van biomassa kan gedacht kan worden aan het 
maaien van bermen en vervolgens het composteren van het 
bermgras. In de huidige werkwijze worden biomassastromen 
veelal gecomposteerd, verbrand of vergist.

•  Het doel is om verwerking van biomassa zo duurzaam mogelijk te 
doen tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn inmiddels 
hoogwaardige toepassingen van biomassa, zoals de productie van 
lignocellulose vezels uit bermgras welke vervolgens gebruikt 
kunnen worden voor papierproductie. De 
verwerkingstechnologieën zijn relatief nieuw en de vraag naar de 
producten is nog beperkt.
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Meer informatie:
  Centre of Expertise Biobased Economy (COEBBE) geeft 

informatie over biobased productaanbod voor de land- en 
tuinbouw sector: https://www.coebbe.nl/Productcategorie/
Land-en-tuinbouw

Voordelen van biobased producten en verwaarden van 
grondstoffen

•   In de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen is het 
belangrijk de milieu-impact te reduceren. Biobased materialen 
kunnen hier aan bijdragen door hun biologische afbreekbaarheid 
of composteerbaarheid.

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

•  Biobased insecticiden zijn in veel gevallen veel 
milieuvriendelijker dan chemische bestrijdingsmiddelen.

•  Verwerking van biomassa reststromen voor energiedoeleinden of 
voor productie van materialen leidt vaak tot lagere CO2-emissie 
dan vergelijkbare fossiele tegenhangers.

Meer informatie:
  Vermindering van broeikasgassen door gebruik van biobased 

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

Aandachtspunten
•  Biobased producten zoals geotextielen en plantenpotten zijn vaak 

duurder dan het conventionele (kunststof ) alternatief. Er zijn 
voorbeelden waarbij de toepassing van het biobased product een 
kostenvermindering geeft die de hogere prijs kan compenseren. 
Bijvoorbeeld doordat de planten uitgeplant kunnen worden in de 
biobased plantenpotten omdat deze biologisch afbreekbaar zijn, wat 
een besparing in tijd en arbeidskosten kan opleveren. Ook andere 
voordelen, zoals verminderd plastic in de bodem bij het gebruik van 
biobased geotextielen kan de hogere prijs de moeite waard maken.

•  Compostering levert een waardevol product met echter een zeer lage 
economische waarde. Nieuwe verwerkingsmethodes kunnen 
hoogwaardigere producten en een betere prijs bieden. De 
duurzaamheidsaspecten en kosten van deze nieuwe 
verwerkingsmethoden moeten vergeleken worden met de gangbare 
techniek van compostering.

•  De geschiktheid en kwaliteit van de biomassastroom kan een grote 
impact hebben op de waarde.

•  Om de biomassa geschikt te houden voor verwerking is vaak wel een 
andere vorm van onderhoud nodig. Denk bijvoorbeeld aan hoger 
maaien om geen zandvervuiling te hebben.

Extra informatie
  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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