
 
 

 

Marktverkenning Biobased Inkopen 
Biobased producten voor de N18 

RAPPORT 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
      
April 2015 
      



 
 

 

 

© HaskoningDHV Nederland B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV Nederland B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.  

Marktverkenning Biobased Inkopen 
Biobased producten voor de N18 

dossier : BC5932-103-100 
registratienummer : MD-AF20150596 
versie : 2 
 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
      
April 2015 
      



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 
Marktverkenning Biobased Inkopen april 2015, versie 2 

INHOUD BLAD 
 
 

1 INLEIDING 2 

2 RESULTATEN MARKTVERKENNING 4 

2.1 Opbouw resultaatbeschrijving 4 

2.2 Aanbod in wegenbouw 4 

2.3 Samenvatting belangrijkste bevindingen 17 

2.4 Overige bevindingen marktverkenning en aandachtspunten 18 

2.5 Biobased grondstoffen of producten inkopen? 18 

3 AANBEVELINGEN BIOBASED INKOPEN WEG INFRASTRUCTUUR 20 

COLOFON 21 

 
 
 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 
 

Marktverkenning Biobased Inkopen april 2015, versie 2 
                                                                                                                                                                                2 

1 INLEIDING 

De overheid (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) koopt jaarlijks voor bijna 60 miljard euro 
producten, diensten en werken in. De Rijksoverheid wil zelf ook bijdragen aan de verduurzaming van de 
maatschappij onder meer door zelf duurzame producten in te kopen. De overheid bevordert bij haar 
inkopen duurzame oplossingen door naast prijs en kwaliteit ook sociale en milieuaspecten mee te nemen 
in de afweging. Er wordt gestreefd naar goed onderbouwde en algemeen toepasbare criteria. 
 
Aanleg nieuw wegtracé N18 
Deze ‘inkoopmacht’ kan de overheid eveneens aanwenden om de biobased economy te stimuleren. Deze 
marktverkenning schetst de mogelijkheden om bij de aanbesteding van de N18 door Rijskwaterstaat te 
sturen op het inkopen van biobased materialen. 
 
De marktverkenning is stapsgewijs uitgevoerd: 
1. Selectie van 9 wegobjecten die potentie hebben voor biobased inkopen. 
2. Inventarisatie van elementen die biobased kunnen worden ingekocht. 
3. Koppeling van biobased elementen aan wegobjecten. 
 
Biobased grondstoffen of producten 
Er bestaat een uitgebreid aantal biobased producten en grondstoffen, hiervoor is niet altijd een eenduidige 
definitie aanwezig. Over het algemeen kan echter het volgende gesteld worden: 
 
“Biobased zijn producten en/of grondstoffen die (gedeeltelijk) opgebouwd zijn uit hernieuwbare 
plantaardige stoffen” 
 
Hierbij kan gedacht worden aan traditionele producten zoals hout, stro en ander plantenmateriaal maar 
ook aan nieuwe producten zoals melkzuur kunststoffen en hoogwaardige vezels uit specifieke planten 
zoals vlas en hennep. 
In veel gevallen worden producten gemaakt uit verschillende grondstoffen. Hierdoor is het mogelijk dat 
maar een gedeelte van een product biobased is. Ter illustratie een fictieve biobased prullenbakF

1 op een 
carpoolplaats die voor 10% uit biobased materialen is opgebouwd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 De aangegeven prullenbak bestaat nog niet maar kan door bijvoorbeeld NPSP geproduceerd worden. Getallen zijn alleen ter illustratie. 
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Duurzaamheidsvoordelen biobased producten 
Afhankelijk van de specifieke toepassing van het biobased product kunnen er vanuit duurzaamheid 
verschillende drijfveren zijn om fossiele grondstoffen voor producten te vervangen door biobased 
grondstoffen. Hieronder volgt een (niet uitputtend) overzicht van duurzaamheidaspecten die voordelig 
kunnen uitpakken voor biobased producten ten opzichte van hun fossiele equivalent: 
 
• Gebruik van hernieuwbare grondstoffen: biobased producten zijn gemaakt uit biogrondstoffen 

(biomassa). Deze kunnen oneindig opnieuw geteeld worden mits de teeltgronden op de juiste wijze 
worden onderhouden. Vanwege deze eigenschap is biomassa een hernieuwbare grondstof. 

• Geen beslag op fossiele grondstoffen: door biogrondstoffen te gebruiken wordt geen aanspraak 
gemaakt op fossiele grondstoffen. Biobased producten veroorzaken daarmee geen uitputting van 
fossiele grondstofvoorraden.  

• Lagere CO2-footprint: de CO2-footprint van biobased producten is (in potentie) lager dan de CO2-
footprint van producten gebaseerd op fossiele grondstoffen. Dit is echter niet per definitie het geval, 
vanwege soms nog benodigde opschaling en optimalisatie van biobased procestechnieken (deze 
staan vaak nog in de kinderschoenen, terwijl fossiele procestechnieken al vele tientallen jaren zijn 
geoptimaliseerd). 

• Biologische afbreekbaarheid: biologische afbreekbaarheid ofwel composteerbaarheid is een kenmerk 
van een aantal biobased producten Biobased producten zijn overigens lang niet allemaal bio-
afbreekbaar. 

 
De voorgaande generieke eigenschappen doen zich doorgaans voor bij biobased producten. Echter, per 
product zal moeten worden gekeken of deze duurzaamheidsvoordelen daadwerkelijk optreden. 
 
Financiële voordelen biobased producten (Total Cost  of Ownership (levensduur kosten)) 
Naast de duurzaamheidsvoordelen, kunnen biobased producten ook financiële voordelen voor de inkoper, 
budgethouder of gebruiker hebben. Hoewel de aanschafprijs van biobased producten veelal wat hoger is, 
kunnen juist specifieke eigenschappen ervoor zorgen dat de levensduurkosten gunstiger uitvallen. Vaak 
vallen deze voordelen samen met de biologische afbreekbaarheid van biobased producten.  
 
Ongewenste effecten biobased producten 
Uit ervaringen met biobrandstoffen blijkt dat er ook ongewenste duurzaamheidseffecten kunnen optreden 
vanwege het gebruik van biomassa voor biobased producten. Voorbeelden hiervan zijn ontbossing, 
stijgende voedselprijzen en indirecte veranderingen van landgebruik (ILUC) bij de productie van biomassa. 
 
Borging en certificering 
Borging kan ervoor zorgen dat biomassa ingezet voor biobased producten daadwerkelijk op duurzame 
wijze wordt geteeld, geproduceerd en verwerkt. De afgelopen jaren zijn verschillende certificatiesystemen 
ontwikkeld om de duurzaamheid van biomassa aan te tonen, vooral in het kader van de EU Renewable 
Energy Directive. Het gaat dan om toepassingen in bio-energie en biobrandstoffen. 
 
Voor toepassing van biomassa in biobased producten bestaan op dit moment nog geen afdoende 
certificatiesystemen. Hieraan wordt in het kader van de Green Deal 'Groencertificaten' wel gewerkt. Daar 
komt bij dat voor veel bedrijven startend in de biobased economy certificeren momenteel te vroeg komt. 
Om toch nu al de duurzaamheid van biobased producten op een minimum niveau te kunnen borgen, 
hebben vertegenwoordigers van marktpartijen en de overheid een handreiking ontwikkeld. Hiervoor wordt 
verwezen naar de Wegwijzer Biobased Inkopen: https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-
verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/biobased-inkopen/aan-slag-met-biobased-
inkopen/wegwijzer. 
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2 RESULTATEN MARKTVERKENNING 

2.1 Opbouw resultaatbeschrijving 

• In paragraaf 2.2 is een inventarisatie van biobased producten en materialen voor de aanleg van de 
N18 gegeven.  

• In paragraaf 2.3 zijn de belangrijkste bevindingen van de marktverkenning samengevat. 
• Paragraaf 2.4 beschrijft enkele aanvullende bevindingen en aandachtspunten. 
• In paragraaf 2.5 wordt tenslotte nader ingegaan op de vraag de aanbesteding te richten op de inkoop 

van specifieke biobased producten of meer in het algemeen op producten gemaakt met biobased 
grondstoffen. 

 
2.2 Aanbod in wegenbouw 

In overleg met Rijkswaterstaat zijn negen weg objecttypen voor deze marktverkenning geselecteerd. Deze 
objecten leken op voorhand het meest kansrijk voor de toepassing van biobased producten. Het gaat om: 
 
1. Geluidsschermen 
2. Carpoolplaatsen 
3. Watergangen 
4. Bushaltes en opstelstroken 
5. Bomen en beplanting 
6. Verlichting 
7. Wegen en kunstwerken 
8. Verkeersborden 
9. Waterhuishouding en riolering 
 
Een verkenning is gemaakt van materialen die biobased kunnen worden ingekocht. In navolgende tabel 
zijn de bevindingen gegeven per wegobject. Daarbij zijn gegeven: 
• Objecttype: de objecten die op voorhand door de projectgroep N18 als kansrijk werden beschouwd 

voor de toepassing van biobased producten. 
• Elementen: voor ieder objecttype is aangegeven voor welk element een biobased alternatief 

beschikbaar is. 
• Biobased alternatief: per element zijn vervolgens de biobased alternatieven gegeven. 
• Leveranciers: de in de marktverkenning gevonden leveranciers zijn hier vermeld. 
• Prijs: per biobased alternatief is een indicatie gegeven hoe de aanschafprijs zich verhoudt tot het 

‘traditionele” alternatief.  
• Opmerking: toelichtende opmerking. Ook is het hier aangegeven wanneer er een voordeel in 

levensduurkosten (TCO) is.  



 HaskoningDHV Nederland B.V. 
 

Marktverkenning Biobased Inkopen april 2015, versie 2 
                                                                                                                                                                                5 

Geluidsscherm 

 
Greenwall Classic      Hennepbeton 
 

Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

1. Geluidsscherm 

Panelen Kunststof buizen, 

omwikkeld met 

kokosvezel. 

 

Stalen kooi, substraat in 

natuurvezeldoek. 

 

  

Kokosystems BV 

 

 

 

Greenwall 

 

 

Diverse aannemers 

hebben eigen ontwerp-

varianten op groene 

geluidsschermen. 

Plaatsingskosten 

door leveranciers 

circa € 200,- / m2 

geluidsscherm 

(compleet incl. 

fundering, draag-

constructie en 

panelen). Kosten 

zijn factor 2 lager 

dan gemiddelde 

beton-/ 

glasconstructie. 

Constructies 

begroeibaar met 

klimplanten. 

 

Aandachtspunten: 

- levensduur 

- onderhoudskosten 

Fundering en 

draagcon-

structie 

Nog geen biobased 

alternatief voor betonnen 

fundering beschikbaar.  

 

Greenwall doet onder-

zoek naar biobased 

draagconstructie van 

biocomposiet. 

- Een termijn waarop een 

alternatief leverbaar is, 

is niet gegeven. 

Constructie en 

panelen 

Hennepbeton 

Op basis van 100 kg 

hennepvezel, 160 kg 

minerale binder en 180 

liter water 

Dun Agro Voor woningbouw 

concurrerend. 

Weegt ca. 275 kg/m3 

en kan als prefab 

elementen worden 

aangeleverd. 

Hennepbeton heeft een 

hoge geluidsisolerende 

werking. Niet geschikt 

als fundering. 
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Carpoolplaats 

Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

2. Carpoolplaats 

Asfalt 

  

Toeslagstoffen 

Biobased toeslagstof om 

verwerking en recycling 

asfalt te verbeteren. 

Rasenberg 

Latexfalt 

(verjongingsmiddel 

Modiseal ZX) 

Lynpave 

(verjongingsmiddel 

voor bitumen of bij te 

mengen in plaats van 

bitumen) 

Totale kosten 

vrijwel 

vergelijkbaar met 

regulier asfalt 

(max enkele %). 

Voordelen Lynpave zijn 

o.a. lage temperatuur, 

betere recyclebaarheid 

en 15% dunner. 

Toegepast bij diverse 

wegen in Noord 

Nederland.  

Bindmiddel  

Biobased 

bitumenvervanger 

Ooms (onderzoek) 

KWS (KonwéBio) 

Colas (Ecopave) 

Latexfalt 

Van Gelder/TNO 

Lynpave 

Nog niet bekend. 

 

Platform Groene 

Grondstoffen 

schat meerkos-

ten op 5 tot 10% 

Ecopave heeft 

hogere prijs 

(vanwege hars)  

Asfalt bestaat voor ca 

5% uit bindmiddel 

(bitumen). Producten 

(obv lignine) zijn nog in 

de pilotfase. In Zeeland 

wordt dit momenteel 

beproefd op. Ecopave 

obv harsen is 

verkrijgbaar. 

Halfverharding  

Asfalt gecombineerd met 

groene reststromen 

zoals gras, houtsnippers, 

lijnzaad en vlas 

Lynpave (zie hiervoor) Nog niet bekend  In een recreatiegebied 

in Zuid-Holland ligt al 

Lynpave op de wandel- 

en fietspaden. De 

halfverharding kan ook 

als onderlaag worden 

toegepast. 

Geotextiel Natuurlijk 

Vlas, jute, hennep, kokos 

etc. 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden. 

circa € 1,50 / m2 

(kokos).  

Natuurlijke materialen 

zijn gangbaar voor 

tijdelijke toepassingen 

(3-5 jaar). Materialen 

hoeven achteraf niet 

verwijderd te worden 

waardoor mogelijk een 

voordeel in 

levensduurkosten 

(TCO). 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Hernieuwbaar 

Biologische of dierlijk 

producten (bijv. PLA) 

T&F (Bonar) 

Rodenburg 

Ten Cate  

Natural Plastics 

5x duurder dan 

gangbaar plastic 

geotextiel. Circa 

2x duurder dan 

kokos geotextiel. 

Idem voor wat 

betreft 

levensduur-

kosten als bij 

“natuurlijke” 

geotextielen 

Geschikt voor tijdelijke 

toepassingen (2-3 jaar). 

Materialen hoeven 

achteraf niet verwijderd 

te worden waardoor 

mogelijk een voordeel 

in levensduurkosten 

(TCO). 

Markering Biobased thermoplast Veluvine 

 

 

 

 

 

 

 

AkzoNobel 

Voor type I 

markering ligt de 

prijs een factor 

1,5 hoger dan 

regulier.  

Voor type II 

(verbeterde 

reflectie t.o.v. 

type I) is de prijs 

vergelijkbaar. 

Onbekend ( niet 

leverbaar in NL). 

Biobased thermoplast 

zit nog in pilotfase (pilot 

RWS op de A2 en 

nieuwe pilot in NH). 

 

 

 

 

Leverbaar via 

dochteronderneming in 

Frankrijk, nog niet 

gebruikt in Nederland. 

Meubilair 

(banken, 

tafels, 

prullenbakken, 

wegwijzers 

etc.) 

Hout 

Hout is al een gangbaar 

alternatief voor meubilair 

ruim aanbod 

leveranciers 

15 % (banken) 

tot 40 % (prullen-

bakken) duurder 

t.o.v. regulier 

alternatief. 

Houten meubilair is 

gangbaar. 

Biocomposiet 

Composiet waarbij 

biovezels en/of 

bioharsen worden 

gebruikt. 

NPSP 

Rodenburg 

(en overige 

leveranciers van 

kunststof producten) 

Afhankelijk van 

product: zelfde 

prijs tot een 

factor 10 

duurder. 

Voor biocomposiet zijn 

nog ontwikkel- en 

ontwerpkosten nodig. 

Bij grotere vraag wel 

concurrerend. 

Beplanting Boomankers 

Vervangt houten palen 

Natural Plastics circa € 22,-

/boom, vergelijk-

baar met 

reguliere optie  

Geen vervanging of 

verwijdering nodig met 

als gevolg een TCO 

voordeel. 

Plantpotten 

Plantpotten van 

afbreekbaar bioplastic 

Planty Pot 

Rodenburg 

Ca. 50 % duurder 

dan gangbare 

plantpotten. 

Biologisch afbreekbare 

potten zijn duurder in 

aanschaf, maar hoeven 

niet verwijderd te 

worden. 

Drainage 

Bioplastic voor tijdelijke 

beluchting en irrigatie. 

Natural Plastics 

Rodenburg 

€ 2,60 / meter 

Ruim 2x zo duur 

als reguliere. 

Verteert na 1 tot 2 jaar. 

Geschikt voor tijdelijke 

drainage en beluchting.  
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Grond-

verbetering 

Grondverbetering of 

bemesting 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden (Ecostyle, 

Bio-kultura enz.) 

Vergelijkbaar in 

prijs. 

Biologische bemesting 

en grondverbetering is 

een gangbaar 

alternatief.  

Verlichting Hout 

 

Van Vliet (TimberLED) € 755,- per stuk. 

10 tot 20 % duur-

der dan regulier 

alternatief 

Niet toepasbaar langs 

wegen, wel bij 

parkeerplaatsen, fiets- 

en wandelpaden. 

Composiet o.a. NPSP, Infra 

Composites, Duvano 

Nog niet bekend Nog niet leverbaar 

i.v.m. 

veiligheidsvoorschriften

. 

Levering kan pas na 

testtrajecten en 

voldoende vraag. Dit 

duurt enkele jaren. 

 
 
Watergangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantpalen (beschoeiing) van bermgras    Kokos geotextiel 
 

Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

3. Watergangen 

Beschoeiing Hout 

Vervanger van tropisch 

hardhout 

Accoya, Plato Wood, 

Moso Bamboe 

Vergelijkbaar met 

tropisch hardhout. 

Verduurzaamt tot duur-

zaamheidsklasse 1 of 2. 

Wilgenhout diverse leveranciers goedkoper dan 

(hard)hout. 

Levensduur is 5 tot 10 

jaar. 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Plantpalen 

Bermgras via korrels 

geperst tot palen. 

Millvision Naar verwachting 

goedkoper dan 

hardhout 

Levensduur is ca 25 

jaar. In Drenthe wordt 

de geperste 

beschoeiing bij wijze 

van proef geplaatst 

langs een zijtak van het 

Oranjekanaal aan de 

Holsdiek in Orvelte 

Geotextiel Natuurlijk 

Vlas, jute, hennep, kokos 

etc. 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden (oa Bonterra, 

Colbond, Isovlas, 

Texion en Tribute). 

circa € 1,50 / m2 

(kokos) 

Natuurlijke materialen 

zijn gangbaar voor 

tijdelijke toepassingen 

(3-5 jaar). Materialen 

hoeven achteraf niet 

verwijderd te worden 

waardoor mogelijk een 

TCO voordeel. 

Hernieuwbaar 

Biologische of dierlijk 

producten (bijv. PLA) 

T&F (Bonar) 

Rodenburg 

Ten Cate 

Natural Plastics 

5x duurder dan 

gangbaar plastic 

geotextiel. Circa 

2x duurder dan 

kokos geotextiel. 

Geschikt voor tijdelijke 

toepassingen (2-3 jaar). 

Materialen hoeven 

achteraf niet verwijderd 

te worden waardoor 

mogelijk een TCO 

voordeel. 

Impregneer-

middel 

Biobased grondstoffen 

voor oliën. 

Novochem Prijs niet bekend. Verduurzaming van 

hout en metaal. 

 
 
Bushaltes en Opstelstroken 

 
Lynpave halfverharding              Houten bushokje in Engeland 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

4. Bushaltes en opstelstroken 

Asfalt 

  

Toeslagstoffen 

Biobased toeslagstof om 

verwerking en recycling 

asfalt te verbeteren. 

Rasenberg 

Latexfalt 

(verjongingsmiddel 

Modiseal ZX) 

Lynpave 

(verjongingsmiddel voor 

bitumen of bij te 

mengen in plaats van 

bitumen) 

Totale kosten 

vrijwel 

vergelijkbaar met 

regulier asfalt 

(max enkele %). 

Voordelen Lynpave zijn 

o.a. lage temperatuur, 

betere recyclebaarheid 

en 15% dunner. 

Toegepast bij diverse 

wegen in Noord 

Nederland.  

Bindmiddel  

Biobased 

bitumenvervanger 

Ooms (onderzoek) 

KWS (KonwéBio) 

Colas (Ecopave) 

Latexfalt 

Van Gelder/TNO 

Lynpave 

Nog niet bekend. 

 

Platform Groene 

Grondstoffen 

schat meerkos-

ten op 5 tot 10% 

Ecopave heeft 

hogere prijs 

(vanwege hars)  

Asfalt bestaat voor ca 

5% uit bindmiddel 

(bitumen). Producten 

(obv lignine) zijn nog in 

de pilotfase. In Zeeland 

wordt dit momenteel 

beproefd op. Ecopave 

obv harsen is 

verkrijgbaar. 

Halfverharding  

Asfalt gecombineerd met 

groene reststromen zoals 

gras, houtsnippers, 

lijnzaad en vlas 

Lynpave (zie hiervoor) Nog niet bekend  In een recreatiegebied 

in Zuid-Holland ligt al 

Lynpave op de wandel- 

en fietspaden. De 

halfverharding kan ook 

als onderlaag worden 

toegepast. 

Meubilair 

(banken, 

tafels, 

prullenbakken, 

wegwijzers 

etc.) 

Hout 

Hout is al een gangbaar 

alternatief voor meubilair 

ruim aanbod 

leveranciers 

15 % (banken) 

tot 40 % (prullen-

bakken) duurder 

t.o.v. regulier 

alternatief. 

Houten meubilair is 

gangbaar. 

Biocomposiet 

Composiet waarbij 

biovezels en/of bioharsen 

worden gebruikt. 

NPSP 

Rodenburg 

(en overige leveranciers 

van kunststof 

producten) 

Afhankelijk van 

product: zelfde 

prijs tot een factor 

10 duurder. 

Voor biocomposiet zijn 

nog ontwikkel- en 

ontwerpkosten nodig. 

Bij grotere vraag wel 

concurrerend. 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Markering Biobased thermoplast Veluvine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkzoNobel 

Voor type I 

markering ligt de 

prijs een factor 

1,5 hoger dan 

regulier.  

Voor type II 

(verbeterde 

reflectie t.o.v. 

type I) is de prijs 

vergelijkbaar. 

Onbekend (nog 

niet leverbaar in 

NL). 

Biobased thermoplast 

zit nog in pilotfase (pilot 

RWS op de A2 en 

nieuwe pilot in NH). 

 

 

 

 

 

 

Leverbaar via 

dochteronderneming in 

Frankrijk, nog niet 

gebruikt in Nederland. 

Verlichting Hout 

 

Van Vliet (TimberLED) € 755,- per stuk. 

10 tot 20 % duur-

der dan regulier 

alternatief 

Niet toepasbaar langs 

wegen, wel bij 

parkeerplaatsen, fiets- 

en wandelpaden. 

Composiet o.a. NPSP, Infra 

Composites, Duvano 

Nog niet bekend Nog niet leverbaar in 

verband met veilig-

heidsvoorschriften. 

Levering kan pas na 

testtrajecten en 

voldoende vraag. Dit 

kan nog enkele jaren 

duren. 
 
 
Bomen en beplanting 

 
Biobased boomankers van Natural Plastics  Biobased plantenpotten van Planty Pot 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

5. Bomen en beplanting 

Beplanting Boomankers 

Vervangt houten palen 

Natural Plastics circa € 22,-/boom, 

vergelijkbaar met 

reguliere optie 

Geen vervanging of 

verwijdering nodig 

waardoor mogelijk een 

TCO voordeel ten 

opzichte van houten 

palen.. 

Plantpotten 

Plantpotten van 

afbreekbaar bioplastic 

Planty Pot 

Rodenburg 

Ca. 50 % duurder 

dan gangbare 

plantpotten. 

Biologisch afbreekbare 

potten zijn duurder in 

aanschaf, maar hoeven 

niet verwijderd te 

worden. 

Drainage 

Bioplastic voor tijdelijke 

beluchting en irrigatie. 

Natural Plastics 

Rodenburg 

€ 2,60 / meter 

Ruim 2x zo duur 

als reguliere 

optie. 

Verteert na 1 tot 2 jaar. 

Geschikt voor tijdelijke 

drainage en beluchting. 

Grond-

verbetering 

Grondverbetering of 

bemesting 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden (Ecostyle, 

Bio-kultura enz.) 

Vergelijkbaar in 

prijs. 

Biologische bemesting 

en grondverbetering is 

een gangbaar 

alternatief.  

Geotextiel Natuurlijk 

Vlas, jute, hennep, kokos 

etc. 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden (oa Bonterra, 

Colbond, Isovlas, 

Texion en Tribute). 

circa € 1,50 / m2 

(kokos) 

Natuurlijke materialen 

zijn gangbaar voor 

tijdelijke toepassingen 

(3-5 jaar). Materialen 

hoeven achteraf niet 

verwijderd te worden 

waardoor mogelijk een 

TCO voordeel. 

Hernieuwbaar 

Biologische of dierlijk 

producten (bijv. PLA) 

T&F (Bonar) 

Rodenburg 

Ten Cate 

Natural Plastics 

5x duurder dan 

gangbaar plastic 

geotextiel. Circa 

2x duurder dan 

kokos geotextiel. 

Geschikt voor tijdelijke 

toepassingen (2-3 jaar). 

Materialen hoeven 

achteraf niet verwijderd 

te worden waardoor 

mogelijk een TCO 

voordeel. 
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Verlichting 

6. Verlichting 

Verlichting Hout 

 

Van Vliet (TimberLED) € 755,- per stuk. 

10 tot 20 % duur-

der dan regulier 

alternatief 

Niet toepasbaar langs 

wegen, wel bij 

parkeerplaatsen, fiets- 

en wandelpaden. 

Composiet o.a. NPSP, Infra 

Composites, Duvano 

Nog niet bekend Nog niet leverbaar in 

verband met veilig-

heidsvoorschriften. 

Levering kan pas na 

testtrajecten en 

voldoende vraag. Dit 

kan nog enkele jaren 

duren. 

 
 
Wegverharding en kunstwerken 
 

 
Lynpave asfalt            Veluvine markering 
 

Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

7. Wegen en kunstwerken 

Asfalt 

  

Toeslagstoffen 

Biobased toeslagstof om 

verwerking en recycling 

asfalt te verbeteren. 

Rasenberg 

Latexfalt 

(verjongingsmiddel 

Modiseal ZX) 

Lynpave 

(verjongingsmiddel voor 

bitumen of bij te 

mengen in plaats van 

bitumen) 

Totale kosten 

vrijwel 

vergelijkbaar met 

regulier asfalt 

(max enkele %). 

Voordelen Lynpave zijn 

o.a. lage temperatuur, 

betere recyclebaarheid 

en 15% dunner. 

Toegepast bij diverse 

wegen in Noord 

Nederland.  
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Bindmiddel  

Biobased 

bitumenvervanger 

Ooms (onderzoek) 

KWS (KonwéBio) 

Colas (Ecopave) 

Latexfalt 

Van Gelder/TNO 

Lynpave 

Nog niet bekend. 

 

Platform Groene 

Grondstoffen 

schat meerkos-

ten op 5 tot 10% 

Ecopave heeft 

hogere prijs 

(vanwege hars)  

Asfalt bestaat voor ca 

5% uit bindmiddel 

(bitumen). Producten 

(obv lignine) zijn nog in 

de pilotfase. In Zeeland 

wordt dit momenteel 

beproefd op. Ecopave 

obv harsen is 

verkrijgbaar. 

Halfverharding  

Asfalt gecombineerd met 

groene reststromen zoals 

gras, houtsnippers, 

lijnzaad en vlas 

Lynpave (zie hiervoor) Nog niet bekend  In een recreatiegebied 

in Zuid-Holland ligt al 

Lynpave op de wandel- 

en fietspaden. De 

halfverharding kan ook 

als onderlaag worden 

toegepast. 

Beton Cement 

Vliegas, assen 

o.a. ENCI vergelijkbaar of 

goedkoper 

Vliegas wordt al heel 

lang toegepast, maar is 

veelal afkomstig van 

steenkoolverbranding 

(niet van biomassa) 

maar door de 

verbranding van 

biomassa in 

kolencentrales soms 

gedeeltelijk biobased. 

Vulmiddel, wapening 

Hennep, vlas, 

Olifantsgras 

NNRGY Crops - Nog niet toegepast in 

Nederland. Wel in 

Engeland en Frankrijk. 

Onduidelijk of producten 

leverbaar zijn in 

Nederland en voldoen 

aan bouwvoorschriften. 

Hennepbeton 

Op basis van 100 kg 

hennepvezel, 160 kg 

minerale binder en 180 

liter water 

Dun Agro Voor woningbouw 

concurrerend. 

Weegt ca 275 kg/m3 en 

kan als prefab 

elementen worden 

aangeleverd. In Pekela 

staat een demonstratie-

woning. Niet geschikt 

voor funderingen en 

dragende elementen in 

overspanningen. 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Markering Biobased thermoplast Veluvine 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkzoNobel 

Voor type I 

markering ligt de 

prijs een factor 

1,5 hoger dan 

regulier.  

Voor type II 

(verbeterde 

reflectie t.o.v. 

type I) is de prijs 

vergelijkbaar. 

Onbekend (nog 

niet leverbaar in 

NL). 

Biobased thermoplast 

zit nog in pilotfase (pilot 

RWS op de A2 en 

nieuwe pilot in NH). 

 

 

 

 

 

Leverbaar via 

dochteronderneming in 

Frankrijk, nog niet 

gebruikt in Nederland. 

Impregneer-

middel 

Biobased grondstoffen 

voor oliën. 

Novochem Prijs niet bekend. Verduurzaming van 

hout en metaal. 

 
 
Verkeersborden 

8. Verkeersborden 

Verkeersborden vallen onder de CE-markering (EN 12899). Dit zijn strenge normen voor de toelating van 

verkeersborden op de markt. Langs provinciale wegen is het niet aannemelijk dat alternatieven (houten palen, kunststof 

borden) op korte termijn toelaatbaar zijn. 

De prints voor de borden worden geleverd door 3M en die geven geen inkijk in het productieproces. Daardoor is het niet 

duidelijk of biobased alternatieven (kunnen) worden gebruikt bij de productie van de stickers. 

 

Wegwijzers en informatieborden die niet direct langs de provinciale weg staan, kunnen wel in biobased materialen 

worden uitgevoerd (zie objecttype 2 – meubilair). Daarnaast gaf NPSP uit Werkendam aan ook hectometerpaaltjes te 

kunnen maken voor langs de wegen. Men geeft aan bij voldoende productievolume redelijk concurrerend met gangbare 

alternatieven te kunnen leveren.  

 
 
Waterhuishouding en riolering 

Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

9. Waterhuishouding en riolering 

Beschoeiing Hout 

Vervanger van tropisch 

hardhout 

 

Accoya, Plato Wood, 

Moso Bamboe 

Vergelijkbaar met 

tropisch hardhout. 

Verduurzaamt tot duur-

zaamheidsklasse 1 of 2. 

Wilgenhout diverse leveranciers goedkoper dan 

(hard)hout. 

Levensduur is 5 tot 10 

jaar. 
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Element Biobased alternatief Leveranciers Prijs Opmerking 

Plantpalen 

Bermgras via korrels 

geperst tot palen. 

Millvision Naar verwachting 

goedkoper dan 

hardhout 

Levensduur is ca 25 

jaar. In Drenthe wordt 

de geperste 

beschoeiing bij wijze 

van proef geplaatst 

langs een zijtak van het 

Oranjekanaal aan de 

Holsdiek in Orvelte 

Beton Cement 

Vliegas, assen 

 o.a. ENCI vergelijkbaar of 

goedkoper 

Vliegas wordt al heel 

lang toegepast, maar is 

veelal afkomstig van 

steenkool verbranding 

(niet van biomassa) 

maar door de 

verbranding van 

biomassa in 

kolencentrales soms 

gedeeltelijk biobased. 

Hennepbeton 

Op basis van 100 kg 

hennepvezel, 160 kg 

minerale binder en 180 

liter water 

Dun Agro Onbekend  Weegt ca 275 kg/m3 en 

kan als prefab 

elementen worden 

aangeleverd. In Pekela 

staat een 

demonstratiewoning 

Geotextiel Natuurlijk 

Vlas, jute, hennep, kokos 

etc. 

Bij onze verkenning zijn 

voldoende leveranciers 

gevonden (oa Bonterra, 

Colbond, Isovlas, 

Texion en Tribute). 

circa € 1,50 / m2 

(kokos) 

Natuurlijke materialen 

zijn gangbaar voor 

tijdelijke toepassingen 

(3-5 jaar). Materialen 

hoeven achteraf niet 

verwijderd te worden 

waardoor mogelijk een 

TCO voordeel. 

Hernieuwbaar 

Biologische of dierlijk 

producten (bijv. PLA) 

T&F (Bonar) 

Rodenburg 

Ten Cate 

Natural Plastics 

5x duurder dan 

gangbaar plastic 

geotextiel. Circa 

2x duurder dan 

kokos geotextiel. 

Geschikt voor tijdelijke 

toepassingen (2-3 jaar). 

Materialen hoeven 

achteraf niet verwijderd 

te worden waardoor 

mogelijk een TCO 

voordeel. 
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2.3 Samenvatting biobased producten 

Voor de volgende objecten zijn biobased alternatieven beschikbaar: 
  

Object Element biobased beschikbaar 

Geluidsschermen: Panelen 
 

Carpoolplaatsen: Asfalt (toeslagstoffen, bitumenvervanger) 
Geotextiel (tijdelijke voorzieningen) 
Markering (beits en thermoplast) 
Meubilair (houten banken en tafels, biocomposiet informatieborden) 
Beplanting (boomankers, plantpotten drainage) 
Grondverbetering 
Verlichting (houten lichtmast) 
 

Beschoeiing: Hout of wilgenhout 
Geotextiel (tijdelijke voorzieningen) 
 

Bushaltes en 
opstelstroken: 

Asfalt (toeslagstoffen, bitumenvervanger) 
Markering (beits en thermoplast) 
Meubilair (houten banken en tafels, biocomposiet informatieborden) 
 

Bomen en beplanting: Beplanting (boomankers, plantpotten drainage) 
Geotextiel (tijdelijke voorzieningen) 
Grondverbetering 
 

Verlichting: Verlichting (houten lichtmast, niet langs provinciale weg toepasbaar, wel 
langs parkeerplaats e.d.) 
 

Wegen en kunstwerken: Asfalt (toeslagstoffen, bitumenvervanger) 
Markering (beits en thermoplast) 
 

Verkeersborden: Niet beschikbaar. 
 

Waterhuishouding en 
riolering: 

Hout of wilgenhout (vervanging van tropisch hardhout of kunststof) 
Geotextiel (tijdelijke voorzieningen) 

 
Daarnaast zijn er biobased alternatieven waar nog belemmeringen bestaan om ze nu al toe te passen:, 
zoals hoge kosten, nog in ontwikkeling of beperkende regelgeving): 
• beton en betonproducten (in Nederland nog nauwelijks tot niet in onderzoek); 
• bruggen of brugdekken (biocomposieten nog in ontwikkelfase); 
• biocomposiet producten (hoge ontwerp- en productiekosten); 
• vangrail (hoge kosten en deels nog niet toegelaten op de Nederlandse markt); 
• verlichtingsmasten (hoge kosten en nog niet toegelaten op de Nederlandse markt); 
• verkeersborden (hoge kosten en nog niet toegelaten op de Nederlandse markt); 
• biobased composieten (met name biobased vezels in een natte omgeving is een uitdaging); 
• biobased verven en wegmarkeringen (deels al beschikbaar, maar breed in onderzoek); 
• bitumenvervangers in asfalt (pilotfase). 
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2.4 Overige bevindingen marktverkenning en aandacht spunten 

Toepassing van biobased materialen in producten is vaak technisch al mogelijk, maar zolang er geen 
concrete vraag is (en in voldoende volume), worden de producten niet geproduceerd.  
 
Veel fabrikanten bevinden zich in 'overlevingsmodus': ze streven naar een zo hoog mogelijke productie 
tegen zo laag mogelijke kosten. Er is bij hen momenteel weinig ruimte voor investering en onderzoek in 
biobased producten. 
 
De productie van de gangbare materialen is redelijk uitontwikkeld en machines zijn mogelijk al 
afgeschreven waardoor productiekosten laag zijn t.o.v. nieuwe processen waarbij het ontwerp nog niet 
klaar is en machines nog nieuw zijn. 
 
Voor verschillende producten is nog een testtraject of zelfs certificering nodig voordat de producten op de 
markt gebracht mogen worden (verkeersborden, lichtmasten). 
 
Soms is het aantal leveranciers zeer beperkt voor een biobased product. Dit zou bezwaarlijk kunnen zijn in 
een aanbesteding. Aangezien de biobased inkoop naar verwachting maar een klein gedeelte van de totale 
opdracht is, kan de afhankelijkheid van één of enkele leveranciers beperkt worden door de 
hoofdleverancier uit te dagen zelf oplossingen aan te dragen. Hierdoor wordt geen directe afhankelijkheid 
van één leverancier gecreëerd en de markt zelf aan het werk gezet om innovatieve partners te zoeken om 
succesvol in te kunnen schrijven. Ook als het biobased deel van een aanbesteding gering is, hoeft het niet 
beperkend te werken aangezien elke hoofdaannemer kan inkopen bij biobased leveranciers en de 
biobased eisen de competitiviteit niet sterk beïnvloeden. Wel goed om dit goed af te stemmen met 
aanbestedingsjurist. 
 
 

2.5 Biobased grondstoffen of producten inkopen? 

De marktverkenning heeft zich voornamelijk gericht op producten die direct (nu al) in te kopen zijn. Er is in 
een dergelijk geval een bedrijf dat deze producten klaar voor gebruik aan kan leveren. In potentie zijn er 
meer biobased producten mogelijk. Die zijn nu echter niet leverbaar omdat er geen vraag naar is. In het 
bijzonder voor producten die grotendeels uit plastic bestaan kan relatief vlot overgestapt worden op 
biobased alternatieven. Hiervoor zijn vele mogelijkheden doordat zowel plastic onderdelen als complete 
plastic producten (gedeeltelijk) biobased gemaakt kunnen worden. 
 
Deze mogelijkheid kan gestimuleerd worden door bij de aanbesteding niet te richten op specifieke 
producten maar op vervanging van fossiele materialen. Hiermee is een leverancier helemaal vrij in wat 
wordt aangeboden en kan het innovatie bevorderen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen 
van biobased grondstoffen waar diverse producten van gemaakt kunnen worden. 
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Naam Toelichting Voorbeeld 

Biocomposieten Door gebruik te maken van plantaardige 
vezels en biobased harsen kunnen 
vezelversterkte volledige biobased 
composieten geproduceerd worden.  

ANWB fietsers paddenstoel (alleen 
vezels, geen biobased hars). 

PLA Een van de eerste en op het moment de 
goedkoopste biobased plastic. Kan 
eenvoudig ingezet worden voor diverse 
functies en thermisch gevormd worden. In 
de laatste jaren veel ontwikkelingen om 
specificaties te verbeteren (thermoresisten-
tie, hardheid, enz.) 

Voornamelijk verpakkingen maar 
ook biologisch afbreekbare plastics 
die bijvoorbeeld ingezet worden 
voor gronddoeken en mantelbuizen. 

Zetmeel Al langere tijd worden er bioplastics 
gemaakt uit zetmeelresten uit de 
voedingsindustrie. Dit zijn vaak combinaties 
van moleculen en toevoegingen omdat pure 
zetmeel plastics inflexibel zijn en slecht 
tegen warmte en water kunnen. 

Voornamelijk voedselverpakkingen 
maar kan ook worden ingezet als 
mulchfolie voor bijvoorbeeld 
onkruidonderdrukking.  

PHA, PE, PET, 
PEF, PDO 

Diverse bioplastics die nu in de productie 
gebruikt worden. Leverancier en fabrikant 
afhankelijk worden combinaties of een 
specifieke stof ingezet. Deze plastics 
hebben een kleiner productie volume dan de 
andere plastics maar zijn wel volop in 
ontwikkeling en worden nu al toegepast. 
Afhankelijk van de gestelde eisen aan het 
functioneren van een producten zal een 
leverancier de keuze maken voor een van 
deze grondstoffen, het is mogelijk dat 
daardoor ook niet biobased producten 
worden toegevoegd zodat een biobased 
plastic ontstaat wat 70% biobased is.  

 Veel van deze bioplastics worden 
nu voor verpakkingen ingezet maar 
bieden een breed palet aan mo-
gelijkheden door te combineren met 
andere biobased of fossiele toevoe-
gingen (thermoharders, weekma-
kers, enz.).  
 
Door onderzoek en een opkomende 
markt moet in de aankomende jaren 
de kostprijs flink worden geredu-
ceerd waardoor deze plastics meer 
en meer marktaandeel in gaan 
nemen. 

Traditioneel Er zijn ook veel traditionele mogelijkheden 
zoals hout en vezel toepassingen van 
biomassa waarmee door (kleinere) bedrijven 
biobased producten gecreëerd worden.  
 
Dit wordt niet altijd als even innovatief 
gezien als biobased plastics maar kan bij 
het voldoen aan dezelfde eisen ook een 
duurzaam alternatief vormen.  

Producten zijn nu voornamelijk op 
de bouw gericht en komt terug in 
opvulmaterialen in beton maar ook 
bijvoorbeeld vlasvezel isolatie 
platen.  
 
Biedt naast afname ook een 
mogelijke afzetmarkt voor het gras 
afkomstig uit bermonderhoud. 

 
 
 
  



 HaskoningDHV Nederland B.V. 
 

Marktverkenning Biobased Inkopen april 2015, versie 2 
                                                                                                                                                                                20 

3 AANBEVELINGEN BIOBASED INKOPEN WEG INFRASTRUCTUUR  

Uit deze marktverkenning zijn de volgende aanbevelingen afgeleid voor gebruik bij biobased inkopen van 
weginfrastructuur. 
 
Stimuleer aanbod biobased producten 
Het aanbod van biobased producten is sterk in ontwikkeling. Wellicht kan nog niet iedere leverancier 
leveren. Gunnen op biobased is op zich al een stimulans voor de markt om de volgende keer wel aan te 
kunnen bieden. 
 
Voer een marktverkenning uit 
Aangezien het aanbod van biobased producten nog sterk in ontwikkeling is, wordt aanbevolen een 
marktverkenning uit te voeren naar het aanbod (deze marktverkenning is ook een momentopname) en te 
onderzoeken in hoeverre aannemers in staat zijn in te schrijven op een uitvraag naar biobased producten 
(marktconsultatie). 
 
Focus op kansrijke objecten 
Bij de aanleg van weginfrastructuur worden uiteenlopende objecten gerealiseerd. Maak in het project een 
selectie van objecten waarbinnen het gebruik van biobased producten kansrijk is en gestimuleerd wordt. 
Voor de volgende toepassingen zijn nu al biobased producten beschikbaar (en soms ook gangbaar): 
geluidschermen, asfalt, geotextiel, wegmarkering, wegmeubilair, boomankers en beschoeiing.  
 
Stuur op voordelen van biobased producten 
Naast duurzaamheidsvoordelen kunnen biobased producten ook financiële voordelen voor de inkoper, 
budgethouder of gebruiker hebben. Hoewel de aanschafprijs van biobased producten veelal wat hoger is, 
kunnen specifieke eigenschappen ervoor zorgen dat de levensduurkosten (TCO) gunstiger uitvallen. In 
deze marktverkenning komt naar voren dat tijdelijke voorzieningen die biologisch afbreekbaar zijn 
(geotextiel, boomankers) mogelijk een gunstige TCO hebben. Deze producten kunnen in de grond achter 
blijven waardoor bespaard kan worden op verwijderingskosten. Bij de aanbesteding kan men zich richten 
op deze voordelen van biobased producten. 
 
Aanbesteding richten op biobased grondstoffen in plaats van biobased producten 
De marktverkenning heeft zich voornamelijk gericht op producten die nu al in te kopen zijn. In potentie zijn 
er meer biobased producten mogelijk. Die zijn nu echter niet leverbaar omdat er geen vraag naar is. In het 
bijzonder voor producten die grotendeels uit kunststof bestaan kan relatief snel overgestapt worden op 
biobased alternatieven. Deze mogelijkheid kan gestimuleerd worden door de aanbesteding niet te richten 
op specifieke producten maar op vervanging van fossiele materialen. Hiermee is een leverancier helemaal 
vrij in wat wordt aangeboden en kan het innovatie bevorderen. 
 
Aandacht voor certificering 
Meerdere producten kunnen niet worden toegepast omdat ze (nog) niet aantoonbaar voldoen aan 
voorschriften. Gezocht kan worden naar mogelijkheden om de toepassing ervan toch mogelijk te maken. 
Denk aan de mogelijkheid van certificering na gunning of op niet kritische toepassingen (bv lichtmasten op 
carpoolplaatsen).  
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