
Factsheet Biobased Inkopen
Sowieso doen producten
Product: biobased worteldoek

‘Sowieso doen producten’
De factsheets ‘biobased inkopen: sowieso doen producten’ bevatten 
informatie over biobased producten die zonder hoge meerkosten 
bij meerdere leveranciers verkrijgbaar zijn en gepaard gaan met 
milieuvoordeel: kortom ‘sowieso doen producten’! 

Biobased worteldoek (ook bekend als gronddoek of 
onkruiddoek)
Worteldoek wordt toegepast om wortelgroei van planten te 
begrenzen. Worteldoek is veelal van polypropyleen op basis van 
fossiele grondstoffen. 

Het biobased alternatief is van polymelkzuur (PLA) op basis van 
bijvoorbeeld maïs en/of plantresten, soms gecombineerd met 
hennepvezels. De kwaliteit is vergelijkbaar met het conventionele 
worteldoek. De biologisch afbreekbare variant is ontworpen om 
binnen 3-5 jaar af te breken en heeft dan ook een kortere levensduur. 

Voordelen biobased worteldoek
• Biologisch afbreekbaar. Er zijn worteldoeken die biologisch 

afbreekbaar zijn in de bodem en worteldoeken die composteer-
baar zijn. Als een doek afbreekbaar is in de bodem, dan breekt het 
na een paar jaar af (3-5 jaar, afhankelijk van soort product) en 
dient als extra voeding voor planten. Dit bespaart ook kosten 
voor het verwijderen van resten plastic doek. Composteerbare 
doeken hebben het voordeel dat ze niet als restafval afgevoerd 
hoeven te worden. 

• Lagere CO₂-emissie. De CO₂-emissies van PLA zijn over de 
levenscyclus lager dan fossiele alternatieven. In een recente 

Levens Cyclus Analyse is gebleken dat de CO₂-emissie van PLA 
ongeveer 30% lager is dan die van vergelijkbaar traditioneel 
plastic (‘Bio-based economy and climate change’ (2017), Nova 
Institute). Het toepassen van biobased producten kan meehelpen 
aan het behalen van de klimaatdoelstelling van een organisatie.

• Verminderd gebruik en verminderde afhankelijkheid van 
fossiele grondstoffen. Door biomassa te gebruiken, wordt geen 
aanspraak gemaakt op fossiele grondstoffen. Biobased producten 
beperken daarmee de uitputting van fossiele grondstofvoor-
raden. Daarnaast wordt de afhankelijkheid van (grotendeels 
geïmporteerde) fossiele grondstoffen verminderd.

Kosten en verkrijgbaarheid
• Biobased worteldoek is duurder (€2,75 tot €5 per m2) dan 

conventioneel worteldoek (€0,65 tot €1,70 per m2). Het financiële 
voordeel van biologisch afbreekbaar worteldoek zit in de 
levensduurkosten: er hoeven namelijk geen kosten gemaakt te 
worden om het doek te verwijderen. 

• Er zijn meerdere leveranciers die worteldoek leveren in gangbare 
maten en dikte (of zwaarte).

• Er zijn ook leveranciers van biobased wortelschermen, wortel-
geleiding en zwaardere doeken (geotextiel) voor de weg- en 
waterbouw. De prijzen hiervan liggen dichterbij de conventionele 
schermen of doeken.

Aandachtspunten
• Biobased is niet hetzelfde als afbreekbaar of composteerbaar. Verder 

bevatten niet alle biobased producten hetzelfde gehalte biobased 
grondstof. De doeken in deze verkenning zijn 100% composteerbaar. 



• Voor bevestiging van de doeken wordt gebruik gemaakt van 
metalen, verzinkte grondpennen. Deze zijn niet composteerbaar, 
maar wel herbruikbaar. Belangrijk is deze niet te vergeten, maar 
na een aantal jaar te verwijderen voor hergebruik. Er zijn hiervoor 
ook biobased varianten op de markt. 

• In de aanbesteding kan een specifiek inkoop criterium worden 
opgenomen voor biobased worteldoek (zie extra informatie), 
ook als de inkoop onderdeel is van de aanbesteding van een 
groter geheel. Op de website van PIANOo zijn voorbeelden 
opgenomen hoe de inkoop van biobased producten kan worden 
gestimuleerd.1

Overheden die al inkopen
Rijkswaterstaat en gemeente Purmerend.

1 https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-
duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/biobased-inkopen/
aan-slag-met-biobased-inkopen/2-hoe 

Extra informatie 
• Voorbeeld toepassing door Rijkswaterstaat 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-
leefomgeving/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/
biobased-innovaties/biobased-worteldoek.aspx 

• MVI Criteriadocument duurzaam inkopen: productgroep 
groenvoorziening  
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/
documents/milieucriteriagroenvoorzieningen-okt2017.pdf

• Factsheet biobased inkopen groenvoorziening 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/
documents/factsheet-biobased-inkopen-groenvoorzieningen-
augustus2017.pdf 

• Informatie over biobased product aanbod bij het Centre of 
Expertise Biobased Economy 
https://www.coebbe.nl/producten/gronddoek 

• Vermindering van broeikasgassen door gebruik van biobased 
producten 
http://bio-based.eu/download/?did=83344&file=0 

• Factsheets over duurzaamheid en biologische afbreekbaarheid 
van biobased producten op InnProBio 
http://innprobio.innovation-procurement.org/
bio-based-products-services/factsheets/ 
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