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TRENDTREND

Leidingen - Biobased Economy - Recycling

Verduurzaming in de bouw is op dit moment 

hét sleutelwoord. Iedere corporatie en 

overheidsinstelling zal bij grote bouwplannen 

en verbouwingen vragen naar de CO2-footprint 

en de milieuvriendelijkheid van het gebouw. 

Dat vraagt meer van de installateur dan de 

meest energiezuinige ketel leveren. Ook bij de 

materialisatie komt duurzaamheid steeds 

vaker aan de orde. Fabrikanten van leidingsys-

temen spelen daarop in. 

Op de VSK toonde DYKA een wereldprimeur: 

het Bioplastic leidingsysteem voor de 

hemelwaterafvoer (HWA).  “We zijn al jaren 

bezig met duurzaam ondernemen. Binnen de 

organisatie kijken we kritisch naar onze 

bedrijfsprocessen. Productieafval wordt 

opnieuw ingezet, we produceren leidingsyste-

men van gerecycled PVC, koelwater voor 

machines komt uit een gesloten systeem en bij 

de productie gebruiken we alleen groene 

stroom. Veel van deze processen spelen zich 

intern af. Wil je echter echt dat de maatschap-

pij verduurzaamt,  dan moet je ook de stap 

naar buiten zetten. Dat doen we onder andere 

met dit leidingsysteem van bioplastic”, vertelt 

Barry Kooistra, productmanager bij DYKA.

Het inzetten van bioplastic is een wezenlijk 

andere stap dan recyclen. “We kijken niet naar 

het einde van de levensduur en hoe we afval 

het beste kunnen hergebruiken. Bij bioplastic 

zetten we in op vergroening van de basis: de 

grondstof. Door een hergroeibaar materiaal – 

in dit geval suikerbieten en suikerriet – als 

grondstof te gebruiken, ben je bovendien niet 

afhankelijk van reststromen die terugkomen uit 

de markt.” Daarbij benadrukt Kooistra dat ook 

het gebruik van deze natuurlijke grondstoffen 

verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

“Want het mag natuurlijk niet zo zijn dat de 

vervaardiging van een buis de voedselvoorzie-

ning schaadt.”

Bioplastic buis

De ontwikkeling van de bioplastic buis kostte 

DYKA, Corbion en Biotech bijna 2,5 jaar. “Die 

tijd was nodig om de plastics te verwerken tot 

een hoogwaardig product”, legt Francois de Bie 

van Corbion uit. Corbion is de producent en 

leverancier van het materiaal  van de Bioplastic 

buis: polymelkzuur  of PLA. Vraag aan hem is: 

hoe voorkom je dat een product van biologi-

sche oorsprong biologisch afbreekbaar is? 

“Deze PLA heeft door een speciaal productie-

proces een hoge hitteresistentie en er zijn 

additieven toegevoegd om stabiliteit op lange 

termijn te garanderen.” 

Dat was ook voor DYKA van belang. Kooistra: 

“Het gaat natuurlijk niet alleen om de 

grondstof. Het leidingsysteem moet ook 

duurzaam zijn in gebruik en een volwaardig 

alternatief voor producten die nu op de markt 

zijn.” Maar hoe bewijs je die gelijkwaardigheid? 

“We hebben de buizen van bioplastic onder-

worpen aan dezelfde eisen en testen als onze 

PVC-buizen. Op basis van de functionele eisen 

en specificaties van dit materiaal zijn er geen 

belemmeringen om een hemelwaterafvoer 

(HWA) van Bioplastic op te nemen in het 

bestek.”

Ondanks dat het bioplastic-assortiment nog 

niet officieel op de markt is, verwacht DYKA dat 

het in een behoefte zal voorzien. “In mei komt 

de HWA op de markt en nu al is de belangstel-

ling onder bouwers, installateurs en opdracht-

gevers groot. We willen bewustwording creëren 

en geloven in de toekomst van biobased 

producten. Het op de markt brengen van een 

HWA is een eerste stap. We laten hiermee de 

mogelijkheden zien. Daarnaast kijken we op dit 

moment ook of het materiaal breder inzetbaar 

is.” 

Voor systemen die in direct contact staan met 

drinkwater gelden echter andere eisen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de hygiëne en de 

herkomst van materialen. Daardoor zal dat 

innnovatieproces wat langer duren.  

De nieuwe ontwikkelingen betekenen niet dat 

het recycleprogramma terzijde wordt 

geschoven. Kooistra: “Allerminst, het blijft 

belangrijk om goed kijken naar de wijze waarop 

we omgaan met reststromen. Daarom worden 

gebruikte kunststofleidingen ingezameld en 

verwerkt tot recyclaat. Dit gebruiken we 

bijvoorbeeld voor de productie van onze PVC 

Ultra-3 buis.”

Hergebruikt PVC

Op de VSK-stand van Wavin was ook veel 

aandacht voor het groene beleid. Wavin toonde 

een drielaagse PVC-buis met de naam Recyrore 

die voor bijna de helft is gemaakt van 

hergebruikt PVC. Dick de With, business unit 

manager bij Wavin : “Wij willen een bijdrage 

leveren aan een groenere wereld. Dat doen we 

onder andere door onze bedrijfsprocessen 

continue verder te verduurzamen. Zo worden 

het gemeentelijk zwembad en ons eigen 

kantoor verwarmd met restwarmte van onze 

fabrieken. Daarnaast streven we naar een 

duurzaam assortiment producten. Het inzetten 

van gerecycelde grondstoffen speelt daarin ook 

een belangrijke rol.” 

Omdat Wavin het milieu wil ontlasten ontwik-

kelde het bedrijf Recycore. “Bij deze rioolbui-

zen geven we de garantie (Kiwa-gekeurd) dat 

minimaal 40% van het gebruikte materiaal in al 

onze binnen- en buitenrioolbuizen gerecycled 

is.” De drielaagsbuizen sparen het milieu en 

hebben dezelfde sterkte, slagvastheid en 

resistentie als standaardbuizen. Ook is de prijs 

bijna gelijk en voldoen de nieuwe producten 

aan dezelfde kwaliteits- en functionaliteitsei-

sen. 

Maar waarom zet Wavin de buis pas nu zo 

duidelijk in de markt? Inzameling van PVC is 

immers allesbehalve nieuw. De With: “We 

gebruikten het gerecyclede PVC al lang, alleen 

gaven wij geen garantie op het minimale 

percentage recyclaat. Door nauwe samenwer-

king met verwerkingsbedrijven kunnen we dat 

nu wel toezeggen.” 

De With legt uit hoe belangrijk het is om op een 

andere wijze naar grondstoffen te kijken. “Met 

name grote opdrachtgevers zoals de overheid 

zullen bij installateurs steeds vaker vragen om 

materialen die circulair zijn, gerecycled of 

biobased. Dat is ook de standaard waar wij als 

bedrijf naartoe willen. Om die reden zijn we 

zowel voor buiten- als binnenriolering (32 mm 

tot en met 630 mm) volledig omgeschakeld 

naar Recycore.” 

Biologisch afbreekbare mantelbuis 

Maar ook Wavin kijkt verder en heeft inmiddels 

haar eerst stappen in de biobased economie 

gezet. “In 2014 ontwikkelden we met Heijmans 

de Terra Tube. Dit is een mantelbuis, gemaakt 

van aardappelresten. Het zetmeel dat tijdens 

het verwerken van de aardappels wordt 

gespoeld, is de grondstof van deze leiding. 

Door dit restmateriaal te gebruiken, leg je geen 

beslag op de voedselketen. Wat deze mantel-

buis - die voor de GWW-sector is ontwikkeld 

- interessant maakt, is dat hij biologisch 

afbreekbaar is. Dit is vooral handig voor 

projecten waar de mantelbuizen tijdelijk nodig 

zijn. Je kunt de kabels na het werk uit de 

mantelbuizen trekken en deze vervolgens in de 

grond achterlaten. Ze verteren na verloop van 

tijd namelijk vanzelf.”

De snelheid waarmee de grondstof wordt 

teruggegeven aan de natuur, wordt voorname-

lijk bepaald door een combinatie van vocht en 

warmte, weet De With. “En er moeten bacteriën 

bij kunnen komen. Maar het werkt wel. We 

hebben veldtesten gedaan, waarbij we zien dat 

de mantelbuizen na verloop van tijd beginnen 

te verteren.” 

In mei komt de 

hemelwaterafvoer van 

bioplastic op de markt.

De bioplastic buis 

van Dyka heeft 

suikerbieten en 

suikerriet als 

grondstof.

Twee jaar 

geleden 

ontwikkelde 

Wavin met 

Heijmans een 

mantelbuis van 

aardappelresten.

Minimaal 40 procent van het 

materiaal in de Recycore 

buizen is gerecycled.

Afvoerleidingen 
op basis van groenten

Wat als ik u zeg dat u over een paar jaar geen PVC of PP meer in uw handen 

heeft als u een afwatering installeert, maar leidingen op basis van groenten. 

Krijg ik dan de lachers op mijn hand? Toch is het niet ver verwijderd van de 

waarheid. De eerste producten zijn zelfs al op de markt: het bioplastic leidin-

gensysteem van DYKA en de biologisch afbreekbare mantelbuis van Wavin. 

Tekst Katja van Roosmalen  Beeld  Dyka, Wavin


