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1. Inleiding 
De studie die ten grondslag ligt aan dit rapport heeft als doel gehad om de discussie over 
biobased infra aan te jagen binnen Rijkswaterstaat en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu 
(I&M) en Economische Zaken (EZ). Aanleiding voor deze studie was mede de I&M innovatie 
estafette van 2011 waar Wageningen UR 
middels een You Tube filmpje1 haar vergezicht 
op biobased infra presenteerde. Dit rapport 
geeft de onderwerpen weer die aan bod zijn 
gekomen en probeert daarmee een aanzet te 
geven voor rijksbeleid op het gebied van 
verwaarding en toepassing van biomassa in de 
grond- weg- en waterbouw (GWW) sector en 
beheer.  
 

Ontwikkelingen op het gebied van de Biobased Economy (BBE) in relatie tot de circulaire 
economy  wordt met interesse gevolgd door stakeholders in de Nederlandse infrastructuur. Het 
Rijk heeft met wegen, rivieren, bruggen en dijken een groot areaal in beheer. Rijkswaterstaat is 
hierin een belangrijke speler en is als beheerder van wegbermen en oevers een belangrijke 
potentiële biomassaproducent. Bovendien zijn ze een belangrijke potentiele gebruiker van 
hoogwaardige biobased producten. Rijkswaterstaat is momenteel aan het inventariseren wat 
ontwikkelingen binnen de BBE kunnen betekenen voor Nederland in het algemeen en voor haar 
eigen organisatie in het bijzonder. Focus ligt daarbij primair op duurzame verwaarding van de 
biomassa die nu vrijkomt van en/of die zou kunnen groeien op het areaal dat nu gebruikt wordt 
voor de Nederlandse infrastructuur.  
Momenteel betaalt Rijkswaterstaat voor het verwijderen en afvoeren van de biomassa. Dit is niet 
alleen een kostenpost voor Rijkswaterstaat maar voor alle grondbeheerders van de Nederlandse 
overheid waaronder de Waterschappen, Staatsbosbeheer, Prorail, gemeentes en provincies. Naast 
verwaarding van de biomassa wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor inzet van 
biobased materialen in de civiele techniek en infraprojecten. Beide onderwerpen kunnen worden 
gevangen in de term 
 
Biobased Infra: het produceren van biomassa en toepassen van biobased materialen in de infrastructuur.  
 

                                                 
1 http://bit.ly/1dRx1op. 
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De positie van de Infrastructuur wordt schematisch weergegeven in onderstaand figuur : partijen 
in de Infrastructuur kunnen enerzijds fungeren als biomassa producent en anderzijds als afnemer 
van biobased producten die in de infrastructuur kunnen worden toegepast. 
 

 
Positionering van de Infrastructuur in de Biobased Economy (BBE) 

 
2. Achtergrond 

 

Transitie  
De transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een BBE en circulaire 
economie is gericht op efficiënt gebruik van gewassen en organische reststromen ofwel biomassa. 
Als onderdeel van ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’ kiest het regeerakkoord [1] voor een 
realistische, ambitieuze groene groeistrategie. Daarbij wordt de BBE als een van de pijlers 
genoemd, evenals het belang van circulaire economie bij de inzet van biomassa, duurzame 
grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen [2].  
 

 
 
Hiermee wil het kabinet een belangrijke bijdrage leveren aan Europese ambities om de uitstoot 
van broeikasgassen met 80-95% te reduceren in 2050, materiaal- en energiekringlopen zoveel 
mogelijk te sluiten, de ecologische voetafdruk te verkleinen en verlies aan biodiversiteit te 
voorkomen [1]. Biobased producten sluiten naadloos aan op de circulaire economie vanwege de 
gesloten CO2-kringloop en de mogelijkheid om met name nutriënten te hergebruiken. Door meer 
biomassa hoogwaardig in te zetten en langdurig vast te leggen in materialen worden 
broeikasgasemissies verlaagd. 

“De Biobased Economy is een economie waarin gewassen en reststromen ...ofwel biomassa, worden 
ingezet voor niet-voedseltoepassingen zoals materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie..” [3].  
 

“De Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten 
en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Dit in tegenstelling tot het huidige 
lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd” [4]. 



 

 

 
 

Kans voor Nederland 
De BBE wordt gezien als een ‘gouden kans voor de economie’2 : 

• De grootschalige toepassing van biomassa levert op de langere termijn een positief 
economisch effect op voor de Nederlandse economie. Uit de Macro-economische 
verkenning blijkt dat dit effect kan oplopen tot 7 miljard euro per jaar. 

• Het levert een groot milieuvoordeel op, waaronder verlaging van de CO2-uitstoot en minder 
gebruik van fossiele grondstoffen. 

• Analyse van de huidige marktomvang laat zien dat er al een aanzienlijke bestaande biobased 
markt is; deze wordt geschat op 326 miljard euro wereldwijd.  

• De brancheorganisatie van de chemische industrie, de VNCI, ziet grote economische kansen 
en heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor 30% vergroend te zijn. 

 

Nederland bezit voor de BBE een unieke combinatie van sterktes met perspectief voor de 
industrie: sterke chemische en agrarische bedrijfstakken, een krachtige energiesector, de centrale 
ligging binnen Europa met een innovatieve logistieke sector en een voortreffelijke kennisbasis. 
Veel bedrijven hebben de BBE al in het vizier en willen graag investeren. Er staan grote projecten 
op stapel; wat bedrijven van de overheid vragen is het wegnemen van barrières en het versterken 
van de kennispositie. De BBE wordt een centraal thema in de Nederlandse industriële 
ontwikkeling in dit decennium [5]. 

 

3. Produceren 
 

Marktvraag 
Wereldwijd zal de vraag naar biomassa de komende jaren sterk stijgen door het verder uitbouwen 
van de BBE. Biomassa kan, mits duurzaam geproduceerd, zichzelf blijven hernieuwen en kan 
worden benut voor toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare 
transportbrandstoffen, chemicaliën en materialen [6]. Daarbij ligt er een zeer nauwe relatie met de 
productie van voedsel; stimulering van de BBE kan goed samen gaan met voedselproductie maar 
kan ook een negatieve effect hebben op de voedselvoorziening. Het kabinet geeft daarom aan dat 
biomassa zo hoogwaardig mogelijk moet worden ingezet (cascadering) en dat duurzame 
productie en herkomst moet worden gegarandeerd. Met de grondstoffennotitie [7] is daarmee een 
goede aanzet gemaakt.  

 

                                                 
2 www.biobasedeconomy.nl 

Biodiversiteit is een punt van aandacht. Biomassa uit de infrastructuur kan bijdragen aan het leveren 
van duurzame producten maar dit mag geen schade toebrengen aan de biodiversiteit. De relatie tussen oogst 
van (extra) biomassa kan in bepaalde natuurtypen echter ingewikkeld zijn; zo kan een aanpassing van het 
beheer ongunstig zijn voor bepaalde soorten terwijl het weer kansen biedt voor andere soorten [9]. 



 

 

Aanbod 
Uit verschillende biomassa beschikbaarheidsstudies is gebleken dat er mondiaal voldoende 
biomassa kan worden geproduceerd om aan de toenemende vraag te voldoen. Duurzame 
productie en aanvoer van deze biomassa is daarbij de uitdaging. De toenemende competitie voor 
hernieuwbare grondstoffen heeft al wel (zij het indirect) ongewenste effecten zoals verhoging van 
voedselprijzen en/of ontbossing, met name in het geval van eerste generatie 
(bio)transportbrandstoffen.  

 

Alternatieve bronnen 
Juist onbenutte of onderbenutte biomassa heeft daarom grote potentie omdat er geen competitie 
is met andere toepassingen. Biomassa groeit immers voor een deel op grond die niet voor 
landbouw wordt gebruikt, bijvoorbeeld langs wegen, waterwegen en kunstwerken. De 
Nederlandse infrastructuur neemt dan ook veel oppervlakte in beslag: zo wordt in totaal 2,5% 
van het totale Nederlandse oppervlakte in beslag genomen door wegbermen. Het beheer van die 
infrastructuur genereert daarmee grote hoeveelheden hout- en snoeiafval, berm- en dijkgras etc.  

 
Van afval naar grondstof – van kosten naar inkomsten 
De waarde van deze biomassa is negatief: aannemers betalen tot 60 euro per ton voor het 
afvoeren van de biomassa die van bermen komt. De afvoer van biomassa uit natuurbeheer en de 
infrastructuur gebeurt dus nu al maar kost geld. De afgevoerde biomassa wordt momenteel 
gecomposteerd terwijl ook vergisting relevant begint te worden; dit leidt tot verlaging van de 
kosten. In de toekomst zal de infrastructuur gebruik kunnen maken van hernieuwbare 
grondstoffen geteeld op eigen grond. Deze grondstoffen zullen worden ingezet voor de 
productie van groene bouwstenen voor de chemie waaruit biobased plastics of andere 
hulpstoffen geproduceerd kunnen worden [8]. Daarnaast zullen vezelrijke grondstoffen worden 
ingezet ter vervanging van petrochemische vezels en zullen reststromen worden omgezet tot 
energie.  

 

In de volgende figuur wordt geïllustreerd hoe de komende jaren de kosten voor afzet van 
biomassa kunnen omslaan naar baten door de toenemende vraag vanuit de BBE. De verwachting 
is dat meer opties zullen ontstaan om biomassa een economische waarde te geven. Nieuwe 
afzetmogelijkheden stellen hogere eisen aan de biomassa waardoor aanpassing van beheer en 
onderhoud is vereist, zoals bijvoorbeeld de productie van bermgras zonder vervuiling met zand. 
Verder is het aantrekkelijk om de biomassaproductie te verhogen indien de baten toenemen. 
Biomassa uit beheer van de terreinen van Rijkswaterstaat heeft als belangrijk voordeel dat het niet 
concurreert met de voedselproductie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Hypothetisch ontwikkelingsmodel van kosten/baten in € per ha voor de afzet van biomassa in de tijd (jaren vanaf 
nu) op basis van de toegevoegde waarde voor producten die hieruit ontwikkeld worden 
 
 

Van beheer naar verwaarding 
Nieuw is de mogelijkheid om de biomassa te verwaarden in een steeds breder wordend palet van 
biobased toepassingen. Mits de (bewerkte) biomassa aan de eisen van de toepassing voldoet zal 
die applicatie geld opleveren dat gedeeltelijk of geheel opweegt tegen de kosten van beheer, 
verzamelen, transport en (eventueel noodzakelijke) voorbehandeling. De uitdaging ligt daarbij in 
het matchen van vraag (o.a. technische eisen van de fabrikant) en aanbod (o.a. biomassa van een 
bepaalde kwaliteit) op een prijsniveau dat voor beide partijen interessant is. Composteren en 
verbranden van de biomassa zijn relatief laagwaardig en zouden alleen moeten gebeuren voor de 
fractie die niet hoogwaardiger kan worden toegepast. 
 
Een inspirerend voorbeeld op welke wijze verwaarding van geproduceerde biomassa 
georganiseerd kan worden is het Self Supporting River Systems en de Biomassa Alliantie 
(opgericht door Rijkswaterstaat). Het motto van deze initiativen is ‘Biomassa als motor voor 
beheer’. Hierin werken verschillende biomassa-aanbieders samen, namelijk Rijkswaterstaat, 
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Bosgroep, Provincie 
Gelderland en Dienst Landelijk gebied. Ze worden hierbij ondersteund door de kennispartijen 
Wageningen UR, Radboud Universiteit en Deltares. Men wil biomassastromen gaan verzamelen 
en nauwkeurig specificeren zodat er een hogere waarde ontstaat als duurzame grondstof.  
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4. Toepassen  
 
Launching customer 
Opdrachtgevers, toeleveranciers en aannemers in de infrasector zijn zich onvoldoende bewust 
van de ontwikkelingen in de BBE en de mogelijkheden die het met zich meebrengt. De sector is 
behoudend en eigenschappen van de gebruikte materialen zijn leidend. Het implementeren van 
Biobased Infra vergt daardoor tijd en geld voor onderzoek en ontwikkeling. 
Binnen het thema duurzame materialen heeft Rijkswaterstaat de ambitie op te treden als 
launching customer en nieuwe materialen staan daarbij centraal. Er worden reeds enkele biobased 
materialen succesvol toegepast binnen de infra wereld zoals houten beschoeiingen, bruggen en 
vlonders of zinkmatten van wilgentenen in de waterbouw en ANWB fietspaddenstoelen van 
natuurlijke vezelversterkte composieten.  
 
Het aantal praktijk voorbeelden in de GWW sector is 
echter nog beperkt maar ontwikkelings- en 
demonstratieprojecten projecten zoals  Acetaatzouten 
(reststroom uit fermentatie) als alternatief strooimiddel 
worden momenteel opgepakt o.a met behulp van 
regionale gelden uit Zeeland en Gelderland. 
 
Andere voorbeeldprojecten in de ontwikkelingsfase zijn: 
• Asfalt en beton: lignine als vervanging voor bitumen in asfalt en biobased grondstoffen in 

cement- en betontoepassingen (vezelcement, schuimbeton) 
• Tijdelijke voorzieningen: bioafbreekbare en doorgroeibare geotextielen, degradeerbare 

plastics, biofolies en drainage buizen 
• Straatmeubilair: composiet brug, composietmaterialen voor straatmeubilair 
• Houtverduurzaming voor damwanden, hekwerk en afscheidingen 
 
DuboCalc & Biopreferred 
Rijkswaterstaat past de doestelling van duurzaam inkopen reeds volledig toe door toepassing van 
de duurzaamheidscriteria in de GWW-sector. De instrumenten die hiervoor worden gehanteerd 
zijn de CO2 prestatieladder en DuboCalc. Inschrijvingen door aannemers op aanbestedingen 
binnen de GWW worden beoordeeld op de maatregelen die worden genomen om CO2-emissies 
te beperken  en op de duurzaamheidswaarden van het ontwerp. Aanbieders die een hoge CO2 
ambitie kunnen aantonen krijgen aftrek van hun inschrijfprijs via de EMVI methodiek 
(Economisch meest voordelige inschrijving).  Milieuvriendelijke producten kunnen via DuboCalc 
in de EMVI methodiek worden aangeboden. Echter, veel innovatieve producten die op biobased 
grondstoffen zijn gebaseerd staan nog niet opgenomen in DuboCalc bibliotheek. Zo moeten 
productkaarten voor civieltechnische toepassingen worden geactualiseerd en aangevuld met 
biobased materialen.  Een consistent overheidsbeleid, gericht op inzet van meer biomaterialen 
zoals het ‘Biopreferred’ programma in de VS, zou hierbij drempelverlagend kunnen werken en 
marktintroductie kunnen vereenvoudigen.  

 



 

 

5. Conclusie  
Het onderwerp Biobased Infra past zeer goed in de ambitieuze kennis en innovatieagenda van 
de overheid, die inzet op een structurele innovatieaanpak op basis van cascadering en efficiënter 
gebruik van biomassa en reststromen. De cross-sectorale aanpak van de Topsectoren zal de 
overgang naar een BBE versnellen waarbij zowel naar de lange als de korte termijn wordt 
gekeken. Onderzoek is daarbij gericht op de productie en toepassing van biomassa volgens 
concrete business cases. Naast technologisch onderzoek is er ook aandacht voor sociale, 
ecologische en economische vraagstukken met een evenwichtige spreiding tussen fundamenteel 
en toegepast onderzoek. Deze ontwikkelingen bieden talrijke mogelijkheden voor innovatie en 
werkgelegenheid. 

 

Voor Rijkswaterstaat is de afvoer van biomassa uit de infrastructuur door de aannemers een 
belangrijke kostenpost. Op dit moment is Rijkswaterstaat aan het inventariseren of de biomassa 
geld kan opbrengen door het o.a. als hernieuwbare brandstof te verkopen aan energiebedrijven. 
Dit zou een eerste stap kunnen zijn naar de verwaarding van biomassa uit de infrastructuur. 
Doordat de biomassa een waarde gaat vertegenwoordigen kunnen logistieke systemen worden 
opgezet om de biomassa te verzamelen en te verwerken. Tevens ontstaat er dan een schaalgrootte 
om significant bij te dragen aan de BBE. Belangrijk is echter om tegelijkertijd ook te investeren in 
de ontwikkeling van hoogwaardigere toepassingen. Hierdoor ontstaat er op langere termijn een 
keten waarbij eerst de hoogwaardige componenten uit de biomassa worden verwijderd en 
verwerkt. Alleen reststromen waar geen hoogwaardigere toepassingen voor zijn worden als 
brandstof gebruikt. 

 

6. Aanbevelingen 
Het is van belang om nu te investeren in innovatie en demonstratie projecten om biomassa 
optimaal te kunnen benutten. Cascadering van de biomassa toepassing is daarbij een model dat 
aansluit bij de circulaire economie en het sluiten van kringlopen. Om dit te kunnen realiseren is 
het van belang dat alle partijen gezamenlijk de schouders er onder zetten. Samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is daarbij 
noodzakelijk.  

Daarvoor is een multidisciplinaire aanpak essentieel op ontwerp uitvoeringsniveau. Stimulering 
van innovatieprojecten door de overheid in samenwerking met de GWW sector zou een 
stimulans kunnen betekenen voor verduurzaming van de bouw- en infrasector. Realisatie van 
deze interdepartementale beleidsdoestellingen vereist inzet van de verschillende ministeries en 
departementen en partijen als RWS, ProRail, SBB, Defensie, RVOB, Waterschappen, landbouw, 
gemeenten, provincies, DLG en particuliere grondbeheerders. 

 

 

 

 



 

 

Op basis van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die er liggen worden de volgende 
concrete acties aanbevolen: 

 
a) Overzicht biomassa productie potentie in Nederland  

Informatie over de beschikbaarheid van biomassa stromen en de volumes moet worden 
verzameld. Het ontwerpen van een economisch rendabele bioraffinage productieketen is namelijk 
afhankelijk van de schaalgrootte en constante aanvoer van grondstof.  
Voor een optimale benutting van de marginale gronden wordt potentieel beschikbaar areaal 
binnen de infrastructuur ingedeeld in gebieden met vergelijkbare ecologische eigenschappen. Per 
ecosysteem zal de omvang worden vastgesteld en zal een pakket van eisen worden opgesteld met 
betrekking tot biodiversiteit, natuurwetgeving, potentieel biomassa productiviteit, soort en hoogte 
van het gewas (gras, hout, gemengde vegetatie), toegankelijkheid, oogstmogelijkheid, etc. 
 
b) Inzet op toegevoegde waarde hoger dan energie  

Om tot hoogwaardige inzet van de beschikbare biomassa te komen is het van belang de 
mogelijkheden te inventariseren die naast verbranden voor energie en warmte of composteren 
haalbaar zijn. De inzet van verschillende houtige of verse biomassa als grondstof voor 
bioraffinage moet worden onderzocht waarbij de waardepiramide als uitgangspunt wordt 
gebruikt. Op deze wijze wordt de biomassa toegepast in hoogwaardige producten wat een 
kostenbesparing tot gevolg heeft en waarbij de functionaliteit van de beheerde infrastructuur 
behouden blijft of zelfs kan verbeteren. 
 
c) Toekomstperspectief schetsen 

Wat is er mogelijk als we bewust gebruik gaan maken van het areaal in de infrawereld? Wat is de 
efficiëntieslag bij een samenwerking tussen de verschillende grondbeheersers binnen de overheid? 

 
d) Demonstratie projecten 

Toepassing van vezelrijke grondstoffen in bouw- en constructiematerialen kan worden bevorderd 
door uitvoering van demonstratie projecten en publicatie van de bevindingen. De score van de 
innovatieve producten op de CO2 prestatieladder zal daarbij een drempelverlagend effecten 
kunnen hebben voor een bredere acceptatie door de markt. Concrete business cases moeten 
worden opgezet. Door economisch haalbare voorbeelden te laten zien worden stakeholders 
vanzelf geïnteresseerd. 
 
e) Kennis opbouw en uitwisseling  

Op dit moment is er weinig kennis en de kennis die er is, is maar bij een paar partijen bekend. 
Het is van groot belang deze kennis te delen en uit te breiden (biomassa, toepassingen, 
economische en ecologische haalbaarheid, stand van de technologie). Een lijst van proven 
technology is wenselijk: onbekend is onbemind. 
 
 



 

 

f) Ketenvorming : 
Nieuwe ketens moeten worden opgezet. Partijen moeten elkaar vinden. De beheerders worden 
producenten. Nieuwe afspraken en contracten moeten worden gemaakt. 
 
g) Beleid/Wet- en regelgeving :  
Biobased infra is een nieuwe wereld. Er is nog geen beleid. In sommige gevallen werkt bestaand 
beleid tegen. Dit betreft onder meer wet- en regelgeving, maar ook inkoop (duurzaam inkopen) 
en normering. Een van de acties kan zijn om de biobased materialen voor de infrastructuur 
onderdeel te maken van de DuboCalc productkaarten. Daarnaast kan, in analogie met het 
Biopreferred programma in de VS, worden uitgezocht of een dergelijk programma ook een optie 
is voor het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid. 
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