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Kennis Dossier is een uitgave van  
BureauLeiding, informatiebureau kunststof 
leidingsystemen. Kennis Dossier verschijnt 
in een ge controleerde oplage, voor een 
brede doelgroep geïnteresseerden bij 
bedrijfs leven, overheden en wetenschap. 
Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw  
mening over dit handzaam boekje. Heeft u  
opmerkingen, suggesties of wilt u dit  
handzaam boekje ook ontvangen? Laat het 
ons weten via info@bureauleiding.nl.

Aan dit magazine werkten mee 
Concept, vormgeving en realisatie: 
V1 Communicatie, Ermelo.
Eindredactie: BureauLeiding.
Foto’s: met dank aan BureauLeiding.

© Overname van teksten, foto's, illustraties 
en onderwerpen is toegestaan onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud van bronver-
melding. Aan de inhoud van deze uitgave 
kunnen geen rechten worden ontleend.

cOlOfON
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Nieuwe manieren van ontwerpen en  
bouwen zorgen ervoor dat gebouwen minder 
energie verbruiken en langer meegaan. 
Dergelijke gebouwen hebben een kleine 
ecologische voetafdruk, oftewel zo min 
mogelijk negatieve invloed op het milieu. 
Dit stelt bijzondere eisen aan de manier van 
bouwen en aan de materialen die worden 
toegepast. Recente onderzoeken tonen 
aan dat kunststof leidingsystemen prima 
passen binnen de filosofie van duurzaam 

bouwen en de circulaire economie.  
In dit dossier van BureauLeiding  
–  het kennis- en expertisecentrum van 
de kunststof leidingindustrie in Nederland 
–  zetten we de belangrijkste duurzaam-
heidsaspecten van kunststof leidingen
voor u op een rij. Daarmee willen we u 
helpen bij een weloverwogen en vooral 
duurzame materiaalkeuze als het gaat  
om leidingsystemen.

Dossier duurzaam
KUNStStOf lEIDINGSyStEMEN 

Alles wat we bouwen heeft impact op de wereld om ons 

heen. Meer dan ooit dringt het besef door dat voorraden 

energie en grondstoffen eindig zijn. De grenzen van onze 

aarde komen in zicht. Beleidsmakers, opdrachtgevers, 

architecten, bouwers en de toeleverende industrie richten 

zich dan ook steeds meer op duurzaam bouwen.

KUNStStOf lEIDING

  Verwachte levensduur: minimaal 100 jaar 1

  Geen weekmakers en zware metalen  

in nieuwe kunststof leidingsystemen

  Bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, 

geen corrosie of afgifte van ongewenste stoffen

   Zeker 7 keer recyclebaar, onder andere  

via het Buizen Inzamel Systeem (BIS) 3

  Minimale lekverliezen

   Life Cycle Assessments (LCA) scoren positief 

t.o.v. traditionele materialen

  DUBOkeur voor PVC leidingsystemen  

 voor riolering en  

 hemelwaterafvoer

Dossier duurzaam in het kort
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DE lEVENSDUUR VAN KUNStStOf 
De levensduur van bouwmaterialen loopt 
sterk uiteen, van enkele jaren tot decennia. 
Kunststoffen als PVC, PE en PP behoren tot 
de materialen die lang meegaan. Hierdoor 
zijn deze kunststoffen uiterst geschikt 
voor toepassingen waar betrouwbaarheid 
en veiligheid voorop staan. Zoals riolerings-
systemen, gas- en waterleidingen en de 
beschermingsbuizen voor elektriciteits- en 
andere kabels.

MINIMAAl 100 jAAR
Maar wat is nu precies de levensduur van 
deze kunststof leidingen? Kunststoffen 

worden al sinds de jaren ‘50 probleemloos 
toegepast in leidingsystemen. We weten 
dus uit ervaring dat kunststof leidingen 
minimaal 60 jaar meegaan. En daarna? 
Verschillende studies tonen aan dat 
deze materialen nog veel langer kunnen 
meegaan. De samenstelling van deze 
polymeren en de productieprocessen voor 
leidingen zijn in de tussenliggende jaren 
sterk verbeterd, met een positief effect  
op de levensduur. PVC leidingsystemen 
hebben volgens een onderzoek van TNO  
uit 2006 een verwachte levensduur van 
meer dan 100 jaar.1 Dit geldt voor zowel 
druk-leidingen als voor rioleringen.

REcyclEbAAR
Ook al gaan kunststof leidingen (heel) 
lang mee, er is altijd een kans dat ze bij 
renovaties of sloop in de afvalstroom 
terechtkomen. Dan is van groot belang 
dat kunststof leidingen van PVC, PE en 
PP zich prima lenen voor materiaalher-
gebruik. “Met hergebruik garantie’ staat 

daarom op de buizen van de belangrijkste 
Nederlandse producenten van kunststof 
leidingen. Dat betekent dat ze via een 
landelijk dekkend netwerk (BIS) ingeza-
meld kunnen worden en weer geschikt 
maakt worden voor hergebruik in nieuwe 
buizen, zoals bv. de 3-laags PVC riool-
buis.

Voor de eeuwigheid
lEVENSDUUR

Hoe lang gaat een gebouw of infrastructuur mee?  

Dit is een belangrijke vraag als het gaat om duurzaamheid.  

De levensduur van de gebruikte materialen vormt dan ook 

een cruciaal uitgangspunt voor duurzaam bouwen.

“De verwachte levensduur  
van kunststof leidingsystemen 
is zeker 100 jaar. (TNO) 1

”
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Verantwoorde 
additieven

GEEN ZwARE MEtAlEN Of wEEKMAKERS

Bij de productie van PVC buizen worden verschillende 

stoffen toegevoegd om de buizen de gewenste eigen-

schappen te geven. Stabilisatoren zorgen bijvoorbeeld 

dat de kunststof ongevoelig is voor aantasting door  

chemicaliën, hoge temperaturen en zonlicht. De kunststof 

leidingindustrie streeft naar een verantwoord gebruik 

van deze additieven. Bij de productie van kunststof  

leidingsystemen worden dan ook geen schadelijke  

zware metalen en weekmakers gebruikt.

Stabilisatoren zorgen dat een kunststof 
ongevoelig is voor de hoge temperaturen 
die nodig zijn bij de verwerking tot buis of 
hulpstuk. In het verleden werden in PVC 
vooral loodverbindingen toegepast als 
stabilisator. Tegenwoordig is dat vooral 
calcium. Zink – lood als stabilisator wordt 
niet meer toegevoegd. 

lOODVRIjE 
KUNStStOf lEIDINGEN
De keuze voor lood lag destijds chemisch 
gezien voor de hand. Het lood zit opgesloten 
in de PVC-polymeer en komt tijdens gebruik 

en stort niet vrij. Toch werkt de  
Europese PVC-industrie – in verband met >>

“Dankzij de inspanningen 
van de producenten zijn 
lood stabilisatoren nagenoeg 
ver dwenen uit kunststof  
leidingen.

”
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een mogelijke uitsluiting van lood – al jaren 
aan het vervangen van loodverbindingen 
door loodvrije stabilisatoren in al haar 
producten. Met succes: loodverbindingen 
komen vrijwel niet meer voor in de kunst-
stof leidingsystemen van de Nederlandse 
producenten. Bij de toepassing van  
recyclaat hanteert de industrie hiervoor 
strenge limieten op basis van de Europese 
REACH regelgeving. 

GEEN wEEKMAKERS
Vaak wordt gedacht dat ook PVC buizen 
weekmakers bevatten. Niets is minder 
waar. Deze leidingsystemen zijn gemaakt 
van PVC-U of hard PVC. De U staat voor 
‘unplasticized’, wat betekent dat er geen 
weekmaker inzit. Overigens zijn kunststof 
leidingsystemen wel degelijk flexibel, en 
dat is maar goed ook. Maar deze flexibiliteit 
komt niet door de weekmakers, maar door 
de kunststof zelf.

Ongevoelig 
voor invloeden

Chemische stoffen, zonlicht, slijtage en zetting van de 

bodem hebben weinig invloed op kunststof leidingen.  

Er komen geen chemische stoffen vrij uit kunststof  

buizen en koppelingen. Juist dát is belangrijk in situaties 

waar hygiëne, veiligheid en het milieu centraal staan.

cHEMIScH INERt
PVC, PE en PP zijn chemisch inert. Dat wil 
zeggen dat deze materialen goed bestand 
zijn tegen vele chemische stoffen.  
Kunststof leidingsystemen corroderen niet 
en geven geen chemische stoffen af. Door  
toevoeging van additieven zijn deze  
kunststoffen ook goed bestand tegen  
de inwerking van zonlicht (UV).
Doordat deze kunststoffen nagenoeg 
ongevoelig zijn voor aantasting en corrosie, 
zijn kunststof leidingsystemen uitstekend 
geschikt voor toepassingen waar veiligheid 
en hygiëne voorop staan. 

“In tegenstelling tot wat  
wel wordt aangenomen,  
zitten er geen weekmakers 
in PVC buizen.

”

GEEN
wEEK-MAKERS

>>
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MINDER lEKKAGE
Lekkages in rioleringssystemen kunnen 
leiden tot ernstige bodemverontreiniging  
en tot overbelasting van rioolzuiverings- 
installaties. In waterleidingen zorgen  
lekkages voor verontreiniging en verlies  
van kostbaar drinkwater. Kunststof  
leidingsystemen spelen een cruciale rol  
in het verkleinen van de kans op lekkage.

Voor leidingafval van PVC, PE of PP bestaat 
sinds 1991 het Buizen Inzamel Systeem 
(BIS). Dit is een landelijk dekkend netwerk 
voor de inzameling van kunstof leidingafval 
en de verwerking hiervan tot nieuwe buizen 
en andere producten. Buizen die door 
sloop of renovatie overbodig zijn, komen 
zo weer terug in de keten. Op deze manier 
kan kunststof materiaal zeker zeven keer 
gerecycled worden.

Het Buizen Inzamel 
Systeem (BIS)

REcyclING - 1

Kunststof leidingsystemen zijn uitstekend geschikt 

voor hergebruik. Ze passen dan ook prima binnen het 

concept van duurzaam bouwen en de circulaire economie, 

die vragen om materialen die recyclebaar zijn.

Voorwaarde is wel dat het inzamelen van kunststof 

leidingafval goed is geregeld. Hierin voorziet de 

industrie zelf met het Buizen Inzamel Systeem.

“Kunststof leidingsystemen 
spelen een cruciale rol in het 
verkleinen van de kans op 
lekkage.

”
Voor een grootschalig Europees onderzoek 
heeft het Duitse bureau Stein en Partner 
in opdracht van The European Plastic Pipe 
and Fittings Association (Teppfa) 1.800 
kilometer riolering onderzocht. Dit onder-
zoek maakt een vergelijking mogelijk tussen 
traditionele materialen en kunststoffen. 2

MINDER lEKVERlIEZEN
De voornaamste conclusies: kunststof 
leidingsystemen veroorzaken minder  
milieudruk. Dit komt doordat kunststof  
buizen en hulpstukken geen afvalwater 
lekken in de bodem. Bij hoge grondwater-
standen blijven kunststof riolen dicht en 
veroorzaken zo minder belasting voor  
de rioolzuivering. >>
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Voor kleinere Volumes zijn 
er in nederland ruim 50 
inzamelpunten waar aannemers 
en installateurs kosteloos 
kunststof leidingafVal  
kunnen inleVeren.

lAAGDREMPElIGE INZAMElING
Het BIS is een gezamenlijk initiatief van  
de belangrijkste, Nederlandse producenten 
van kunststof leidingen en wordt 
uitgevoerd door BureauLeiding.  

Het doel: het inzamelen van kunststof 
leidingafval zo eenvoudig en aantrekkelijk 
mogelijk maken. Onder voorwaarden zelfs 
met een financiële prikkel.

Voor grote afValVolumes 
Vanaf 1 ton faciliteert 
Bureauleiding de Verhuur  
Van containers Van 30 m3.  
een afValVerwerker Verzorgt 
het plaatsen en ophalen. er 
worden kosten in rekening 
geBracht Voor transport 
en huur. maar in plaats Van 
Betalen Voor het Verwerken, 
leVert recyclen een Vaste 
Vergoeding per kilo op.

het aanBieden Van kleine Volumes 
wordt daarnaast gestimuleerd 
met de Bis Big Bag. deze steVige 
kunststof zak Van 2m3 is Voor 
een lage prijs VerkrijgBaar. het 
ophalen zit daarBij inBegrepen. 
Voor aannemers en installateurs 
is de Bis Big Bag een eenVoudige 
en gemakkelijke wijze  om zich 
Van kleinere Volumes kunststof 
leidingafVal te ontdoen.

50

30m³

2m³

>>

Jaarlijks wordt in  
Europa ruim 250.000 
ton PVC afval in  gezameld, 

waarvan zeker 10% buisafval. En dit  
volume neemt alleen maar toe. PVC  

inzameling wordt mede gestimuleerd door 
Recovinyl, een onderdeel van VinylPlus, 
de vrijwillige verbintenis van de Europese 
PVC-industrie om het inzamelen en  
hergebruik van PVC afval te stimuleren.

“In Europa wordt jaarlijks 

250.000 ton  
PVC ingezameld.

”
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bUIZEN VAN GEREcyclEDE 
KUNStStOf
Het Buizen Inzamel Systeem (BIS) vormt  
de basis voor een goed werkende kringloop 
in Nederland. Het ingezamelde kunststof 
leidingafval wordt opgewerkt tot een 

PVC bouwafval Sorteren Hergebruik

Inzamelen

AFvAlstroom rECyCling proCEs

Terugwinnen

Het PVC recycling proces

nieuwe grondstof die weer gebruikt kan 
worden voor de productie van nieuwe 
leidingproducten, zoals de zogenaamde 
3-laags buis. Mede dankzij het Buizen 

Inzamel Systeem voldoen kunststof 
leidingsystemen van de deelnemende 
fabrikanten aan de criteria voor Duurzaam 
Inkopen van de overheid. 
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De 3-laags buis is een kunststof buis
die vaak voor een belangrijk deel bestaat  
uit recyclaat. Hiervoor wordt ingezameld  
PVC leidingafval vermalen tot poeder.  
Dit recyclaatpoeder vormt de kern van  
de buis. Die bestaat uit drie lagen: 

• Binnenlaag van nieuw PVC-materiaal
•  Kernlaag met compact of geschuimd PVC 

recyclaat of geschuimd nieuw PVC
• Buitenlaag van nieuw PVC-materiaal

StERK AltERNAtIEf
De 3-laags buis met recyclaat is even sterk 
als een buis uit 100% nieuwe kunststof en 
draagt dan ook hetzelfde KOMO keurmerk.

7 KEER REcyclEbAAR
PVC kan tot wel zeven keer probleemloos 
gerecycled worden. Dankzij het Buizen  
Inzamel Systeem en de 3-laags buizen  
krijgt PVC een vrijwel oneindige levens-
cyclus.

De 3-laags buis maakt  de levens cyclus rond
REcyclING - 2 

Op het gebied van recycling zit de kunststof buizen-

industrie niet stil. Dankzij het Buizen Inzamel Systeem 

(BIS) worden gebruikte kunststof buizen ingezameld.  

Het afval wordt verwerkt en vormt de basis voor nieuwe 

grondstoffen, die weer worden toegepast bij de productie 

van kunststof buizen. Zoals de 3-laags buis.

>>

Een 3-laags buis die voor het grootste  
deel bestaat uit hergebruikt materiaal, is toch 
even sterk als een buis van nieuw materiaal

20%

20%

60%

Buitenlaag 
van nieuw 
PVC-materiaalKernlaag met compact 

of geschuimd PVC 
recyclaat of geschuimd 

nieuw PVC

Binnenlaag van 
nieuw 

PVC-materiaal



2120 KENNIS  
DOSSIER

KENNIS  
DOSSIER |   duurzaam duurzaam    |

Kunststof  
buizenproductie  
en het milieu

ScHOON PROcES

Kunststof leidingsystemen worden gemaakt van 

polyvinylchloride (PVC), polyethyleen (PE) of polypropeen 

(PP). De verwerking van deze materialen tot leidingen 

en hulpstukken kost relatief weinig energie en er komen 

geen schadelijke stoffen bij vrij.

>>

De verwerking van kunststoffen in leidingen 
 producten is een schoon proces. PVC korrels 
of harsen vormen de basisstof die wordt 
verwarmd tot een temperatuur van 200°C. 
Een extrusiemachine vormt er buizen van 
door deze door een mal te duwen. Onder-
delen als bochten en koppelstukken worden 
gegoten in matrijzen. De belangrijkste 
processen bij de productie, verwarmen en 

“Slechts 4% van alle aardolie 
wordt voor kunststoffen 
gebruikt. En maar een klein 
deel daarvan voor kunstof 
leidingen.

”

MIlIEUVOORDEEl  

De milieueffecten van de productie van kunststof buizen en de 

afdanking via afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) of storting 

worden voor een belangrijk deel weg genomen door het BIS 

recyclingprogramma. Dit blijkt uit de milieuanalyse PVC van IVAM 

uit 2010.3

Buisproductie en AVI Buisproductie en stort Buisproductie en BIS recycling
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“PVC kan wel zeven  
keer probleemloos  
gerecycled worden.

”
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De productie van 
PVC vergt aanzienlijk 
minder aardolie dan 
andere kunststoffen

Aardolie

Keukenzout

53%47%

voor 53% uit natriumchloride – beter bekend 
als keukenzout: een vrijwel onuitputtelijke 
minerale hulpbron. Andere kunststoffen 
worden voor zo’n 80 tot 100% gemaakt uit 
aardolie. Slechts zo’n 4% van alle aardolie 
wordt gebruikt voor kunststoffen, waarvan 
maar een fractie voor kunststof leidingen, 
die bovendien volledig recyclebaar zijn.  
 
StORt EN VERbRANDING
De levensduur van kunststof 
leidingsystemen is meestal veel langer 
dan de toepassingen vereisen. Door sloop 
of renovatie komen kunststof leidingen 
vaak veel eerder in de afvalstroom terecht. 
Veruit het meeste afval wordt in speciale 
verbrandingsovens verbrand, een klein 
deel belandt op de stort. Op de stort is 
kunststof leidingafval niet schadelijk,  
maar het levert ook niets op. Verbranden 
bij een afvalverwerkingsbedrijf is evenmin 
schadelijk, maar het levert wel energie op. 
 
REcyclING
Veruit het meeste rendement wordt  
behaald als de keten wordt gesloten.  
Daarom is de kunststof leidingindustrie 
voort durend bezig inzameling en hergebruik 
te stimuleren. Voor kunststof leidingsystemen 
is er in Nederland al sinds 1991 een  
succesvol recyclingprogramma actief.  

extruderen, kosten uiteraard energie. 
De Nederlandse producenten zijn zeer actief 
met maatregelen om hun energieverbruik
en de hierdoor veroorzaakte CO2-uitstoot
te verminderen.  

ZUINIG MEt AARDOlIE
PVC is veruit het bekendste en meest  
gebruikte materiaal voor kunststof leidingen. 
Eén van de voordelen van PVC is dat het 
maar voor 47% wordt gemaakt uit aardolie en 

“PVC wordt voor meer dan de helft gemaakt van 
keukenzout – een onuitputtelijke minerale bron.

”
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Evenveel doen met 
20% minder energie

ENERGIEbESPARING

De kunststofverwerkende industrie maakt werk van 

energiebesparing. Geheel vrijwillig heeft deze omvangrijke 

industriesector – in Europa goed voor een jaaromzet van 

300 miljard euro – met de overheid afgesproken dat zij 

maatregelen zal nemen om het energieverbruik met  

20% terug te dringen. Dit is vastgelegd in de  

Meerjarenafspraak energie-efficiency. 

“20% energiebesparing 
in 2020 is speerpunt 
voor de kunststof  
industrie.

”

In het kader van het energiebesparings-
beleid heeft de overheid met een groot 
aantal sectoren een meerjarenafspraak 
gemaakt over de verbetering van de 
energie-efficiency. Dit zijn overeenkom-
sten tussen de overheid en bedrijven, 
instellingen en gemeenten om energie  

te besparen door een effectief en  
efficiënt gebruik. 

ENERGIEbESPARENDE  
MAAtREGElEN
De vrijwillige Meerjarenafspraak is  
getekend door de Federatie Nederlandse 

Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).  
Ook de producenten van kunststof 
leidingsystemen, verenigd in BureauLeiding, 
maken energiebesparing tot speerpunt 
voor de komende jaren. De sector werkt 
dan ook al hard aan energiebesparende 
maatregelen, zoals windmolens en 

installaties voor warmtekrachtkoppeling 
(wkk). Ook de keuze voor transport over 
water voor de aanvoer van grondstoffen 
spaart energie. Met al deze maatregelen 
levert de sector een directe bijdrage aan 
de doelstelling van Nederland en de EU 
om in 2020 20% energie te besparen.



2726 KENNIS  
DOSSIER

KENNIS  
DOSSIER |   duurzaam duurzaam    |

VOOR KUNStStOf lEIDING

• Binnenriolering 75mm 3-laags PVC-U buis

• Buitenriolering 315 mm 3-laags PVC-U buis

• Hemelwaterafvoer 80 mm PVC buis

DUBOkeur certificaten 
DUBOkeur voor 
kunststof buizen

Door de toenemende aandacht voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) bij opdrachtgevers, 

gaat ook bij bouwen steeds meer aandacht uit naar 

duurzaamheid. Dit heeft geleid tot DUBOkeur,  

het onafhankelijke keurmerk voor duurzaamheid in 

de bouw. Al sinds 2011 zijn PVC buizen beloond met 

het DUBOkeur op het gebied van hemelwaterafvoer,  

binnenriolering en buitenriolering.

Het DUBOkeur toont op een onafhankelijke 
manier de duurzaamheid en milieuvriende-
lijkheid van bouwmaterialen aan. Afnemers 
zien aan dit keurmerk dat het product het 
milieu zo min mogelijk aantast.

lAAGStE MIlIEUKOStEN
Het DUBOkeur is dan ook alleen weggelegd 
voor de meest milieuvriendelijke producten in 

hun klasse. Dit keurmerk wordt toegekend 
door het Nederlands Instituut voor Bouw-
biologie en Ecologie (NIBE) in Bussum.  
Het NIBE beoordeelt per toepassingsgebied 
verschillende producten op basis van  
17 criteria, van de invloed op het broeikas-
effect tot hergebruik en afvalverwerking. 
Aan de hand van deze score bepaalt het 
NIBE in welke milieuklasse het product 

valt. Er zijn zeven milieuklassen; alleen 
producten in milieuklasse 1 of 2 komen 
in aanmerking voor het DUBOkeur. Dit 
betekent dat deze producten van alle alter-
natieven de laagste milieukosten met zich 
meebrengen. Bij haar beoordeling heeft NIBE 
zich gebaseerd op Life Cycle Assessments 

die zijn uitgevoerd door het onafhankelijke 
Belgische onderzoeksbureau VITO – 
vergelijkbaar met TNO in Nederland. Deze 
werkwijze is geheel in lijn met ‘EN 15804 
sustainability of construction works’ 4 en 
onafhankelijk getoetst door Denkstatt – een 
Europees erkende beoordelingsinstantie.
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In Life Cycle 
Assessments

HOGE OGEN
Op basis van Life Cycle Assessment of levenscyclusana-

lyse (LCA) wordt de milieubelasting berekend tijdens de 

productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde 

levensduurfase. Uit LCA-onderzoek blijkt dat kunststof 

leidingen hoog scoren op duurzaamheid. Verschillende 

EPD’s voor kunststof leidingsystemenen onderschrijven 

dit duurzame karakter. 

Het Belgische onderzoeksbureau VITO 
heeft op verzoek van de Europese kunst-
stof leidingindustrie op Europees niveau 
de milieubelasting in beeld gebracht van 
diverse kunststof leidingsystemen, inclusief 
systemen die recyclaat bevatten. De gevon-
den data zijn vergeleken met vergelijkbare, 
openbare data van alternatieve traditionele 
materialen.5  

wANNEER KUNStStOf?
Op basis van de berekende en vastgestelde 
LCA data is er maar één conclusie mogelijk: 
kunststof leidingsystemen hebben gemid-
deld de kleinste ecologische voetafdruk.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 3-laags PVC 
drainage- en rioleringsbuis op belangrijke 
milieucriteria het beste scoort.

De LCA-data van het VITO onderzoek zijn 
in Nederland door het NIBE gebruikt bij de 
beoordeling van PVC leidingsystemen voor 
de DUBOkeur.

 tRANSPARANtE KEUZE  
DANKZIj EPD’S
Op basis van de LCA-resultaten zijn zoge-
naamde Environmental Product Declara-
tions (EPD’s) opgesteld voor de betreffende 
leidingsystemen. Deze EPD’s brengen de 
nodige transparantie bij de productkeuze 
als het om milieuaspecten gaat. Dankzij de 
EPD kunnen beslissers de uitkomsten van 
een levenscyclusanalyse beoordelen en 
vergelijken met andere producten. Zodat zij 
een weloverwogen keuze kunnen maken.

“ 

Europese LCA-data 
onderstrepen het  
duurzame karakter van 
kunststof leiding.

”



3130 KENNIS  
DOSSIER

KENNIS  
DOSSIER |   duurzaam duurzaam    |

tERUGDRINGEN VAN  
ZwARE MEtAlEN
De Europese PVC-industrie heeft zich  
eraan verbonden om voor 2015 alle lood-
stabilisatoren volledig te vervangen door 
verantwoorde alternatieven als calcium. 
Deze uitfasering loopt inmiddels ruim voor 
op schema: tussen 2000 en 2010 daalde 
het gebruik van loodstabilisatoren in 15 
Europese landen met 96.448 ton, een 
daling van ruim 75%. De industrie blijft 
zich inspannen om in 2015 alle loodstabi-
lisatoren te vervangen in alle EU-landen 
plus Noorwegen, Zwitserland en Turkije. 
De uitfasering van cadmiumstabilisatoren 
werd in heel Europa al bereikt in 2007.

EN MEER…
Naast de inspanningen op het gebied van 
additieven en recycling helpt VinylPlus de 
industrie om het energie- en grondstof-
fengebruik te verlagen en de transparantie 
naar de buitenwereld te vergroten. Volg 
deze inspanningen op www.vinylplus.eu.

Duurzame resultaten  
en ambities 

VINyl2010 EN VINylPlUS: 

Producenten van kunststof producten nemen steeds 

meer hun verantwoordelijkheid als het gaat om duur-

zaamheid. Zo is de Europese PVC-industrie een vrijwillige 

verbintenis aangegaan om de milieu-impact van  

PVC-productie te verkleinen, het verbruik van schadelijke 

additieven te verminderen en recycling te bevorderen. 

Bron: VinylPlus voortgangsrapport 2012

Dit zijn de belangrijkste doelen van het 
industriebrede programma Vinyl2010 
en z’n opvolger VinylPlus. De kunst-
stof buizenindustrie levert hieraan 
een belangrijke bijdrage. Deze eigen 
milieuprogramma’s van de industrie 
werpen hun vruchten af. Onder VinylPlus en 
voorgaande programma’s is de laatste 20 
jaren al veel bereikt. Maar de industrie rust 
niet op z’n lauweren, en de doelstellingen 
voor de komende jaren blijven ambitieus. 
Onder de vlag van VinylPlus wordt dit 
ambitieuze programma voortgezet. 
 

INZAMElEN EN HERGEbRUIK PVc
Dankzij VinylPlus en de inspanningen 
van de industrie staan inzamelen en 
hergebruik van PVC-afval definitief op de 
kaart. In Nederland heeft de kunststof 
leidingindustrie hiervoor met het 
Buizen Inzamel Systeem (BIS) in 1991 
de aanzet gegeven. De doelstelling om 
binnen Europa 200.000 ton afval per jaar 
te recyclen, werd in 2010 ruimschoots 
gehaald. Ondanks economische 
tegenwind werd in dat jaar 260.842 ton 
PVC-afval opgehaald. De doelstelling voor 
2020 is wederom ambitieus: 800.000  
ton per jaar.
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