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DOSSIER - Duurzaamheid

Eerste fietspad gemaakt van 
biocomposietmaterialen

toepassingen. In het geval van een fietspad 
gaat het dan over fietscomfort, fietsveiligheid 
en een betere fietsbeleving.

Proefproject
Het fietspad in Emmen betreft een proefproject 
van 100 m. Het is verdeeld in zes stukken. 
Ieder stuk bestaat uit een andere samenstel-
ling van biocomposiet en heeft een andere 
toplaag. Met het proeftraject worden de 
constructie en het fietscomfort van de 
verschillende toplagen getest.
Dit biocomposieten fietspad is ontwikkeld in 
een samenwerking met ondernemers en 
kennisinstellingen: Sweco Nederland, 
EVA-Optic, Stenden Hogeschool, Green PAC, 
Naftex en BG&M Bouw. De ontwikkeling wordt 
organisatorisch en financieel ondersteund door 
de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, 
gemeente Emmen en het samenwerkingspro-
gramma ‘Interreg Deutschland-Nederland’.

Stabiliteit constructie
De vervanging van asfalt en beton bij 
fietspadverhardingen door biocomposietmate-
rialen leidt tot een gewichtsreductie van wel 
meer dan 80 procent. Dit heeft consequenties 
voor de stabiliteit van de constructie van het 
fietspad. Ingenieursadviesbureau Sweco heeft 
hiervoor een slimme oplossing bedacht door 
het gewicht van de wegfundering te koppelen 
aan de bovengrondse constructie. Onder het 
zand- of granulaatbed is een textieldoek van 
(bio)polypropeen aangebracht, die vervolgens 
is gekoppeld aan de constructie van biocompo-
siet van het fietspaddek. Hiermee worden het 
gewicht en de stabiliteit van de gehele 
constructie verhoogd en gewaarborgd.
Op korte termijn kunnen we toepassingen 
verwachten bij fly-overs, fietsbruggen en 
bijvoorbeeld fietspassages in drassige 
natuurgebieden. Maar ook de vervanging van 
hardhouten planken van voetgangers- en 
fietsbruggen biedt kansen. De toepassing van 
biocomposiet voor verlichtingsmasten
is al een stap verder, zowel de lichtmast en 
armatuur kunnen worden uitgevoerd in 
biocomposiet en de eerste demonstratietrajec-
ten worden gerealiseerd.

Volledige recycling
Op dit moment gebruiken we biocomposieten 
met een 60 tot 80 procent aandeel aan 
agrovezels of houtvezels. Als hars kunnen 

bijvoorbeeld zogenaamde thermoplasten 
worden gebruikt, zoals polyethyleen of 
polypropeen. Deze thermoplasten kunnen als 
volledig biobased product worden geprodu-
ceerd uit bijvoorbeeld plantaardige oliën en 
vetten of suikerriet. Maar ook gerecycled 
polypropeen kan worden toegepast. Deze 
biocomposietmaterialen kunnen volledig 
worden gerecycled. Hiermee voldoen deze 
biocomposieten geheel aan de doelstelling van 
circulaire economie en biobased economy.

Inzichtelijk gemaakt
Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland en 
Hogeschool Stenden Polymore Research & 
Education (PRE) hebben samen de milieuvoor-
delen van biocomposieten inzichtelijk 
gemaakt. Hierbij is specifiek gekeken naar 
toepassingen van biocomposietmaterialen bij 
de aanleg van fietspaden als alternatief voor 
verhardingen van beton en asfalt en bij 
lantaarnpalen en armaturen als alternatief 
voor verzinkt staal en aluminium. De 
resultaten zullen ook een goede schatting 
geven van de milieuvoordelen bij andere 

De duurzame statuur van 
traditionele materialen bij 
de aanleg van fietspaden als 
asfalt, beton en aluminium is 
bedenkelijk vanwege het 
hoge energieverbruik tijdens 
productie en/of het gebruik 
van fossiele grondstoffen. 
Biocomposietmaterialen 
vormen een aantrekkelijk 
alternatief voor zowel de 
verharding als voor lichtmas-
ten. Zoals blijkt uit het eer-
ste Eco-Dynamisch Fietspad 
aan de Dordsestraat in Em-
men.

Biocomposietmaterialen zijn samengesteld uit 
(hout-/agro)vezels en biohars. Ze dragen bij 
aan de vorming van een circulaire economie. 
Vooropgesteld dat de grondstoffen (de vezels) 
niet concurreren met voedselproductie. Tevens 
vormen ze onderdeel van een biobased 
economie. Er zit veel innovatieve denkkracht 
en samenwerking tussen diverse partijen in de 
ontwikkeling van biocomposieten materialen.
Een voordeel is dat ze gewoonlijk veel lichter 
zijn dan traditionele stoffen als staal en beton. 
Dat scheelt weer CO²-uitstoot tijdens het 
transport en montage. Niettemin is de 
levensduur naar verwachting gelijk aan die 
van beton en staal. En ze zijn volledig 
herbruikbaar.
De flexibiliteit van deze innovatieve materialen 
spreekt eveneens in hun voordeel. De 
materiaaleigenschappen zijn eenvoudig aan te 
passen aan specifieke eisen van gebruikers en 
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In Emmen is een proeftraject aangelegd van een biocomposie-
ten fietspad.
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Milieuimpact materialen lichtmasten
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toepassingen in de infrastructuur, zoals 
vangrails, palen, borden en hekwerken enz.
De biocomposietmaterialen voor het Eco-dyna-
misch Fietspad zijn gebaseerd op houtvezel, 
vlas of jute en geproduceerd met zogenaamde 
extrusie- en pultrusietechnieken. Deze 
technieken zijn geschikt voor het produceren 
van allerlei profielen, planken, buizen en 
balken die men tegenkomt in de infrastructuur. 
Deze materialen en profielen kunnen 
vervolgens worden verwerkt tot lichtmasten, 
vangrails, borden, fietspaden, fly-overs, 
dragende constructies, bruggen enzovoorts. De 
productie is een continu proces met alle 
voordelen van goede kwaliteitsbeheersing, 

waaronder maatbeheersing. De techniek is 
geschikt voor alle soorten (natuurlijke) vezels 
en ook meerdere soorten kunnen worden 
gecombineerd. Er is een hoog vezelvolumege-
halte haalbaar van 60 tot 80 procent en 
daardoor is er een hoge specifieke stijfheid en 
sterkte van de materialen haalbaar.
In de berekeningen zijn alleen het materiaal en 
productieprocessen meegenomen tijdens de 
levensduur en nog niet de transport- en 
recyclingsmogelijkheden. Te verwachten is dat 
biocomposiet in deze levensfasen nog meer 
reductie op zullen leveren dan er nu al zijn. 
Biocomposieten op basis van thermoplasten 
zijn namelijk volledig recyclebaar en met 

biocomposieten zijn veel materiaal- en 
gewichtsreducties te behalen. 

Substantiële reductie
Uit de zowel de berekeningen van de Eco-Cost 
en CO²-footprint blijkt dat biocomposieten de 
milieu-impact op basis van CO² verlagen ten 
opzichte van traditionele materialen. Deze 
berekeningen zijn uitgevoerd met het 
Eco-costs / Value Ratio” (EVR) van de TU Delft, 
maar ook vergelijkbare rekenmodellen, zoals 
DuboCalc/NL Milieudatabase, Defra en de 
Materials Council geven vergelijkbare 
resultaten. De reductie van de milieu-impact 
kan wel oplopen tot meer dan 90 procent. 
Indien we ook de volledige recyclebaarheid 
van biocomposiet beschouwen dan kunnen we 
spreken van een substantiële vermindering.
De milieu-impact van biocomposietmaterialen 
voor een lantaarnpaal op basis van de 
CO²-footprint en Eco-Cost is substantieel lager 
dan bij de toepassing van verzinkt staal en 
aluminium. Ditzelfde geldt voor beton en asfalt 
voor de toepassing als fietspadverharding.

Stimulering
Behalve voordelen zijn er nadelen. Een 
belangrijke is de prijs ten opzicht van 
traditionele materialen. Die ligt op dit moment 
nog hoger. De overheid zou de markt moeten 
stimuleren meer biocomposietmaterialen toe 
te passen. Door schaalvergroting daalt de prijs 
en doet iedereen meer ervaring op met deze 
materialen hetgeen ook weer leidt tot 
efficiëntie (lees: kostenverlaging).
Het toepassen van biomassacomposieten zal 
dan gestimuleerd moeten worden door 
biocomposietmaterialen op te nemen bij het 
inkoopbeleid of subsidie. Het voorschrijven van 
biobased materialen bij (overheids)aankopen, 
zal bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.

Rudi van Hedel is projectmanager Biomassa en 
Energie bij Sweco.

De milieu-effecten van diverse materialen op een rij. Biocomposieten lantaarnpalen zijn een duurzame variant.

R. van Hedel 

Milieukosten berekenen
Er zijn veel methoden en rekentechnieken die de milieu-impact van een materiaal kunnen 
berekenen of beschouwen. De resultaten zijn niet altijd onderling vergelijkbaar. Sommige 
rekenen de Carbon Footprint (CO²-footprint) uit, andere weer de ecologische footprint of de 
levenscycluskosten. De waarden uit de methodieken geven een goede inschatting wat de 
milieu-impact is.
Wanneer van te voren al duidelijk is dat energieverbruik een grote rol speelt, is berekenen van 
de Carbon Footprint een goede keuze. De Carbon Footprint is een overzichtelijke aanpak. In 
een levenscyclusanalyse (LCA) wordt de milieu-impact van het materiaal beoordeeld gedu-
rende zijn volledige levensduur. Hierbij wordt gekeken naar de herkomst, productietechniek, 
gebruiksfase en uiteindelijk de mogelijkheden van hergebruik of recycling. De levenscyclus is 
namelijk niet meer lineair, maar een complex samenspel van diverse kringlopen. Hiervan afge-
leid is de Eco-costs-methode. Deze methode berekent de kosten die moeten worden gemaakt 
om de schade/uitstoot terug te brengen naar een acceptabel ofwel niet schadelijk niveau.
Het model van Eco-costs / Value Ratio (EVR) van de TU Delft, verstrekt gegevens om milieu-
verkenningen, ook wel fasttrack LCA genoemd, mogelijk te maken en dit te vertalen naar 
eco-kosten. Dit zijn kosten die nodig zijn om milieuschade te compenseren van de CO²-uitstoot 
(Carbon Footprint). EVR is een indicator die kan worden toegepast in gevallen waarbij een 
ontwerper (architect, productingenieur, op de markt brengende manager enzovoorts) wordt 
gevraagd om een product (een huis, een weg, een toestel, de dienst enzovoorts) binnen een 
bepaalde prijs (begroting) te ontwerpen.
De bedoeling daarvan is maximumwaarde creëren voor de eindgebruiker met een minimum 
aan eco-kosten (milieulast). Het berekeningsmodel kan niet alleen in het stadium worden 
toegepast wanneer het ontwerp klaar is (de klassieke benadering van LCA), maar kan ook in 
de vroege ontwerpfases van een haalbaarheidsstudie (wanneer de gegevens over kosten en 
marktwaarden worden geschat) worden toegepast.
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