Biobased bouwen:
‘Niet te veel praten,
Weg van fossiele bronnen! De rijksoverheid wil naar een biobased economy. Een circulaire economie gebaseerd op biomateriaal in plaats van op aardolie. In de bouw is biobased
Jan van Dam, Wageningen UR
Food & Biobased Research

vanouds aanwezig (hout bijvoorbeeld). Maar het aandeel
moet de komende jaren fors omhoog. Hoe dat zou moeten is
een van de vragen aan het expertpanel.

1. Is biobased bouwen de zoveelste hype? Of een blijvertje?
Daan Bruggink: “Biobased is zeker geen hype. Biobased geeft voor een deel antwoord op het
grondstoffenprobleem, na energie de volgende grote duurzaamheiddrempel. Recycling, maar ook
principes als Turntoo en C2C bieden een stuk van de oplossing. Biobased bouwen grijpt in op de kern
Willem Böttger, NPSP

van het probleem: de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. De potentie om in de grote bouwstroom door te dringen is er. Biobased grondstoffen zijn relatief eenvoudig verkrijgbaar en met de
stijgende olieprijs steeds goedkoper. Biobased materialen uit de bioraffinage gaan de ‘foute’ materialen uit die sector vervangen. Ze zien er hetzelfde uit, en de bewerking is ook hetzelfde, maar de
basis is biobased. Het zijn ‘biorenewables’ geworden. Voorbeelden te over: biopolymeren, bioplastics,
biofoam enz. Een stille biobased revolutie!”

Jan van Dam: “Biobased sluiten aan bij de circulaire economie, die het failliete, huidige economische
groeimodel zal gaan vervangen.”
Fred van der Burgh, Agrodome

Peter Fraanje: “Biobased bouwen past in een verdere verduurzaming van productie en toepassing
van bouwmaterialen. Biobased materialen zijn ouder dan de weg naar Rome. Hout is natuurlijk één
van de bekendste materialen; stro, riet, vlas, schelpen, schelpkalk zijn voorbeelden van materialen
die veelvuldig in de traditionele bouw werden toegepast. De belangstelling voor biobased materialen is ook niet nieuw. Vanuit de Duitse bouwbiologie was er sinds de jaren 50 van de vorige eeuw
al belangstelling voor bio-materialen. Ook vanuit de landbouw is al langer aandacht voor non-food
toepassingen van gewassen, eind jaren 80 had men het over agrificatie. Toen waren er onder meer
studies naar beton versterkt met vlasvezels.

Daan Bruggink, ORGA Architect

Jan van Dam: “Biobased bouwen is zeker geen hype. Bouwen met natuurlijke materialen is van alle
tijden. Het is alleen enigszins op de achtergrond geraakt in de laatste decennia, waarin architectuur
met staal, glas, beton en kunststof de boventoon hebben gevoerd. Het is een blijvertje als de wens
serieus wordt genomen om meer duurzaam met de schaarse grondstoffen om te gaan. Het heeft de
potentie om innovatie in de bouw te stimuleren en vernieuwing te brengen in de manier waarop er
tegen permanente en tijdelijke bouwconstructies wordt aangekeken. Een biobased economy zonder
participatie van de bouw is ondenkbaar.”

Peter Fraanje, NVTB
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Fred van der Burgh: “Ik beschouw biobased bouwen eerder als overlappend met dubo en C2C,
maar dan met de toevoeging dat je van oneindig produceerbare grondstoffen uitgaat en niet van
oneindig recyclebare materialen of onverwoestbare materialen.”
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