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• Interprovinciaal inkoopplatform Provincies (IPP)
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• Ontwikkelteam circulair bouwen jeugd- en kinderkliniek Goes
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Programma

I. Intro / Waarom biobased bij Provincie Zeeland?

II. Praktijkvoorbeelden biobased inkopen Provincie Zeeland

III. Biobased inkoopmodel / toetsing



I. Waarom biobased inkopen?

1. Vraag naar bio materialen: kansen voor lokale werkgelegenheid: 

stimuleren economie!

2. Stimulering van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, 
innovatie

3. Beter sluiten van de CO2 kringloop

4. Minder afhankelijkheid van olie en gas



Wholesale

Practice what you preach
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https://www.youtube.com/watch?v=c2_Qfmzyf5k



Maatschappelijke trend –
maatschappelijk verantwoord inkopen



Politieke borging

• Coalitieakkoord ‘Krachten bundelen’ 2015-2019
• Economische agenda 2.0 2016-2019
• Maatschappelijke opgave circulaire economie & 

energietransitie
• Inkoopbeleid 2016
• Ondertekening Manifest MVI 8-12-2016 / Actieplan MVI 2017-

2020

Gedeputeerde 
A.J. van der Maas, Harry



II. Praktijkvoorbeelden biobased
inkopen

1. Werkkleding

2. Werkplekapparatuur

3. Inrichting ontmoetingsruimte Abdijcomplex

4. Renovatie wegsteunpunt

5. Verdubbeling N62 Tractaatweg

6. Bedrijfsrestaurant

7. Biobased scooter

8. Biobased verf



Praktijkvoorbeeld 1. Werkkleding
(MVO 2014)
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2 vragen in de offerteaanvraag: 

1. Of de ondernemers bekend waren met 
biobased producten en wat men zelf doet 
m.b.t. biobased producten?

2. Of men bereid is om binnen anderhalf jaar 
na gunning een inspanningsverplichting aan 
te gaan voor een proef/pilot met de 
opdrachtgever om kleding uit te proberen 
van biobased materiaal?



Aanbesteding werkkleding
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2 vragen in de offerteaanvraag de antwoorden: 

1. Proefproject waarbij de polyester garens 
worden vervaardigd uit biologisch volledig 
afbreekbaar polymeer.

2. Tevens hebben zij shirts met vlas en 
bamboe als voornaamste ingrediënt 
verkrijgbaar en waren zij zeker bereid om 
samen met PZ verder te onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn met biobased
producten.



Praktijkvoorbeeld 2. 
Werkplekapparatuur (Europees
openbaar 2014)
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Vragen in de aanbesteding:
1. Of men bekend is met biobased economy

en de binnen de branche bestaande 
biobased producten?

2. Wat men in het kader van de aanbesteding 
hiervan kon bieden als ook de bereidheid 
voor een inspanningsverplichting om samen 
de mogelijkheden voor het leveren van 
biobased producten te onderzoeken?



Aanbesteding werkplekapparatuur
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Antwoorden in de aanbesteding
1. Het percentage biobased ingrediënten van 

het product op basis van gewicht

2. Inzicht in levenscyclus van het product

3. Inzicht in de mate van 
composteerbaarheid/herbruikbaarheid van 
het product 

4. En er is een ruime bereidheid voor het 
leveren van producten die aansluiten bij de 
Biobased Economy en willen met PZ in 
gesprek gaan om hieraan concreet invulling 
te geven.



13Biobased = ook mooi!

Praktijkvoorbeeld 3. 
Ontmoetingsruimte, de Abdij, 
Middelburg; (MVO 2015)
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Zonwering

Tapijt

Stoelen

Tafels

Wand

Plafonds

Biobased = ook mooi!



Ontmoetingsruimte, de Abdij, 
Middelburg
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Duurzaam en bio-based bouwen: 

Bij de bouw van het nieuwe steunpunt moet waar
mogelijk rekening gehouden worden met duurzaam
bouwen en bio-based bouwen Hierbij moet gedacht
worden aan:

• Gebruik van milieuvriendelijke en duurzame
materialen

• Zonnepanelen
• Zonneboiler

Grijswatersysteem
Tapijt
Tapijt is een mix van geiten
haar, wol, polyamide* en 
viscose met een PVC* rug

* Fossiele grondstoffen

Plafonds
Houtwolcement platen:
Hout, Cement

Zonwering
• Recycelde polyester*
• Speciale coating voor 

warmte wering

*Natuurlijke polyesters 
zijn biodegradable

Biobased = ook mooi!



Ontmoetingsruimte, de Abdij, 
Middelburg
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Duurzaam en bio-based bouwen: 

Bij de bouw van het nieuwe steunpunt moet waar
mogelijk rekening gehouden worden met duurzaam
bouwen en bio-based bouwen Hierbij moet gedacht
worden aan:

• Gebruik van milieuvriendelijke en duurzame
materialen

• Zonnepanelen
• Zonneboiler

Grijswatersysteem

Tapijt
• Minder stof (astma

vriendelijk)
• Minder geluid
• Anti-statisch
• Sterk en daardoor geschikt

voor looproutes

Plafonds
• Vochtregulerend
• Geluidsabsorberend
• Hoge brandveiligheid
• Thermische isolatie

Zonwering
• Warmtewerend
• Stof afwerend

Biobased = ook mooi!



Praktijkvoorbeeld 4. Renovatie
wegsteunpunt ‘s Heer Arendskerke
(2016)
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Duurzaam en biobased bouwen

Bij de bouw van het nieuwe steunpunt is het de wens om duurzaam en biobased te bouwen. 
Hierbij moet gedacht worden aan:

• Gebruik van biobased materialen, Zonnepanelen, Zonneboiler en Grijswatersysteem. 



Praktijkvoorbeeld 5. Verdubbeling
N62 Tractaatweg (CD 2016)
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Niet openbare Europese aanbesteding: concurrentiegerichte dialoog

• 60% prijs – 40% kwaliteit

• Kwaliteit: 92% Pva (13 plannen), 8% betrekken middelgrote en kleine bedrijven

• Social return 2% van de opdrachtsom

• Biobased plan van aanpak – verplicht onderdeel



Verdubbeling N62 Tractaatweg
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Verplichte Biobased producten → lage kosten tijdens levensduur 
1. ONDERBOUW Biobased geotextiel
2 .MEUBILAIR Verankering van de te plaatsen bomen met een Biobased 

verankerings(keeper)systeem https://www.naturalplastics.nl/nl/

Ten minste 1 keuze pakket kiezen → vergelijkbare pakketten (extra kosten)

Pakket 1 GELEIDING
Toepassen halfverharding van Biobased materialen bij het onderliggend weggennet.

Pakket 2 WEGVERHARDING
Gebruik van Biobased olie bij asfalt en het toepassen van 100% Biobased materialen 
bij de aan te brengen (weg)verhardingen voor fietspaden en langzaam verkeer.

Pakket 3 MEUBILAIR
Het toepassen van OV masten op het onderliggend wegennet uit biocomposiet/hout 
en het toepassen van reflectorpalen uit biocomposiet/ hout bij het onderliggend 
weggennet.

https://www.naturalplastics.nl/nl/


Verdubbeling N62 Tractaatweg

De opdrachtnemer dient minimaal 1 Biobased product pilot uit te voeren:

1. Bitumen vervangen door een bindmiddel met tenminste 50% bindmiddel van 
natuurlijke oorsprong voor 1 km weg van het onderliggend wegennet;

2. Wegmarkering op basis van Biobased ingrediënten voor het onderliggende 
wegennet;

3. Toepassen biobased coating voor de (8) VRI masten

4. VRI kasten en 3 OV kasten van Biobased composiet

Eerder zijn er infra objecten aan de hand
van vacuümvorming geproduceerd en 
gerealiseerd. Tot op heden niet voor VRI en OV 
kasten en daarom een pilot.



Praktijkvoorbeeld 6. 
Bedrijfsrestaurant (EV 2017)

Nieuw: bestek en 

borden van suikerriet

Alle borden, kommen en het bestek in het vernieuwde bedrĳfsrestaurant zĳn BioBased en 

gemaakt van suikerriet. Deze producten zĳn biologisch afbreekbaar. De producten zĳn

zeer stevig en vocht- en hittebestendig. Als de bordjes gebruikt zĳn bevatten ze ook 

voedselresten en dit moet in de GFT bak in de kantine ingezameld worden. Dit GFT gaat 

vervolgens naar de installatie van Indaver. Het compost dat hieruit

gemaakt wordt kan elke Zeeuw gratis ophalen bĳ de milieustraten in Zeeland.



Praktijkvoorbeeld 7. 
Biobased scooter Be.e

W W W . V A N E K O . C O M

The electric motor and 

natural hemp body 

make the Be.e

ultra sustainable. 



Praktijkvoorbeeld 8. 
Biobased verf

Lijnolie is een natuurproduct en wordt al 
honderden jaren gebruikt door professionele 
schilders en vakmensen. Voor lijnolieverf wordt 
olievlas gebruikt. Dit vlas wordt na de 
vorstperiode ingezaaid. Na de bloei stopt de plant 
met groeien en rijpt af. Met behulp van 
dorsmachines wordt de vlas geoogst, vervolgens 
wordt de lijnzaadolie uit het vlaszaad geperst, 
waarna het op een duurzame manier wordt 
verwerkt tot verf.



Biobased inkoopmodel / toetsing



III. Biobased 
inkoopmodel
juni 2014 / jan. 2016 (update)
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Toetsingskader

www.coebbe.nl/producten

www.biobasedbouwen.nl/producten

http://apps.appmachine.com/8117JC



Toetsingskader (impact): 
hoe kunnen we bio-based producten scoren 
ten opzichte van elkaar/regulier? 
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Indicator 1 % Bio-based

Indicator 2 Functionaliteit en prestaties

Indicator 3 Levenscyclus – CO2 footprint

Indicator 4 Lifecycle kosten / opbrengsten

Indicator 5 End of life, hergebruik

5
INDICATOREN



Circulair 
bouwen

Ontwikkelteam 
circulair 
bouwen 



Vragen?

Vragen?


