
Hoe houdt kunststof de 
wereld koel en droog?

Klimaatverandering biedt ook kansen

Overal in de wereld zullen overheden, bedrijven en burgers zich moeten wapenen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Experts verwachten een toenemende vraag naar efficiënte oplossingen om het over
tollige water op te vangen en de hoge temperaturen in gebouwen en steden tegen te gaan. Hoe draagt de 
kunststofindustrie bij aan die opdracht? En waar liggen de kansen en uitdagingen?

Door Dennis Derksen
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Terwijl de wereldleiders zich tijdens lange 

en vaak moeizame conferenties buigen over 

de oorzaken van klimaatverandering, zijn de 

lokale overheden vooral bezig met de gevol-

gen. De afgelopen jaren hebben de meeste 

gemeenten samen met de waterschappen 

en provincies middels stresstesten onder-

zocht waar de zwakke plekken liggen. Hier en 

daar zijn ook al zogeheten klimaatadaptieve 

maatregelen genomen, zoals waterbergings-

kelders, wadi’s en infiltratiekratten om het 

overtollige water op te vangen en weg te 

voeren. Ook wordt meer groen aangelegd 

in de openbare ruimte en op daken. Burgers 

worden aangespoord om voorrang te geven 

aan gras en beplanting in hun tuinen, in plaats 

van siertegels. Ook zij kunnen een infiltratie-

krat of een simpele regenton plaatsen, die het 

water opvangen en geleidelijk afgeven aan de 

bodem. 

Reeds in 2015 bracht RIONED de aanpak van 

de regenwateroverlast door gemeenten in 

beeld. In het jaarplan van de stichting wordt 

gesproken over een minieme kans op een 

calamiteit. Maar als die zich voordoet, kunnen 

de gevolgen groot zijn. ‘De kans dat je in de 

komende 65 jaar een enorme hoosbui mee-

maakt is vijftig procent. Dat lijkt niet groot, 

maar die kans neemt de komende jaren wel 

toe’, zegt directeur Hilde Niezen. ‘Dat maakt 

ook de waarschijnlijkheid steeds groter. Dan 

is het de vraag: wat zijn de gevolgen? Blijft het 

water op de straat staan en stroomt het de 

huizen in? Blijven verbindingen en vitale voor-

zieningen beschikbaar? Voor de overheden 

is het zaak om die risico’s voor de komende 

decennia te verkleinen.’

Zelfstandig adviseur André Rodenburg ziet de 

aandacht voor klimaatadaptatie bij de lokale 

overheden toenemen. Echter, vele vinden het 

lastig om harde keuzes te maken in de uitvoe-

ring. Rodenburg is betrokken bij het kennis-

portaal Samen Klimaatbestendig en onder-

steunt de overheden bij het maken van die 

keuzes. ‘Er zijn veel gemeenten die de strate-

gie en de plannen klaar hebben. Dit jaar is de 

grote vraag: hoé gaan ze het doen? Het lastige 

is dat er voor klimaatadaptatie geen wettelijke 

verplichtingen gelden, maar ondertussen zien 

we het klimaat wel snel veranderen. Het wordt 

voor de overheden heel belangrijk om zo goed 

mogelijk voor te sorteren.’ 

GROTERE AFZETMOGELIJKHEDEN
Hoewel het nog niet tot wetgeving is 

gekomen, heeft het thema wel degelijk de 

aandacht van de Rijksoverheid. Het Neder-

landse beleid is vastgelegd in de Nationale 

Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie, waar ook Samen 

Klimaatbestendig onder valt. In het kader van 

de Europese Green Deal is vorig jaar zelfs een 

Europese klimaatadaptatiestrategie ontwik-

keld, die ervoor moet zorgen dat de EU maat-

schappelijk en economisch weerbaar is tegen 

de gevolgen van klimaatverandering. 

Het lijdt geen twijfel dat deze politieke aan-

dacht op verschillende niveaus de afzetmo-

gelijkheden voor de toeleveranciers vergroot. 

Bert van Steeg, directeur van BureauLeiding, 

ziet de vraag naar doeltreffende oplossin-

gen tegen de wateroverlast toenemen. De 

vereniging vertegenwoordigt de belangen van 

producenten van kunststof-leidingsystemen, 

die bij uitstek geschikt zijn voor de opvang, 

distributie, infiltratie en drainage van water. 

‘Klimaatadaptatie is dan ook één van onze 

kernthema’s waar we momenteel sterk op 

innoveren. De veranderende weersomstan-

digheden en de toenemende vraag vanuit de 

gemeenten hebben de afgelopen jaren tot veel 

nieuwe oplossingen geleid, zoals infiltratie-

kratten, wadi’s, infiltratiebuizen en toepas-

singen voor hemelwaterafvoer. We blijven 

daarover nadenken, proberen innovatief te 

zijn en aan de vraag tegemoet te komen. Dat 

is natuurlijk wat ondernemers doen: oplossin-

gen bieden die passen bij het tijdperk.’

De toepassingen vinden inmiddels hun weg in 

de dagelijkse praktijk. Zo ligt er in Steenwijk 

een retentievijver waar het hemelwater van 

de achterliggende wijk via de riolering op 

afstroomt. Een van de leden van BureauLei-

ding heeft het technisch mogelijk gemaakt om 

het water te filteren, waardoor schoon water 

wordt afgevoerd. In Zundert is tijdens grond-

werken een infiltratieriool aangelegd, waarbij 

het regenwater wordt geïnfiltreerd middels 

een met geotextiel omwikkelde geperforeerde 

buis. Op Texel is één van de meest duurzame 

sportcomplexen in Nederland aangelegd, 

voorzien van inspectieputten in combinatie 

met infiltratieleidingen. 

De firma Martens levert het pvc voor de onder-

grondse waterbergingskelder van Waterblock. 

Het zogenoemde Watershell Atlantis-systeem 

bergt het overvloedige water in verschillende 

formaten, van honderd tot zesduizend kuub. 

Mede-eigenaar Ruud van Ham van Waterblock 

ziet veel vraag van gebouw- en gebiedsont-

wikkelaars, die daarmee hoog scoren op 

duurzaamheid. ‘In het kader van BREEAM kun 

je met de preventie van wateroverlast punten 

scoren. We zien daarnaast dat het onderwerp 

bij de lokale overheden op de kaart staat, 

zeker in dorpen en steden die in het verleden 

met extreme wateroverlast te maken hebben 

gehad. Soms is de oplossing heel simpel, door 

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof

producerende en kunststofverwerkende industrie, waar 

ook de rubber en composietindustrie en de recyclers 

onder vallen. Met Rethink zet de industrie zich actief in 

als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse 

economie en samenleving. Of dit nu gaat over rubber en 

kunststof in het algemeen of daaraan gerelateerde maat

schappelijke  thema’s. De bedrijven maken bijzondere en waardevolle producten en 

zien het als hun taak om dat zo duurzaam en efficiënt mogelijk te doen. Zij willen hun 

kennis en visie delen en de betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten 

en versterken.  Thema’s als functionaliteit, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en her

gebruik, recycling,  CO2reductie en innovatie staan prominent op de agenda.
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stukken van bestaande buizen aan elkaar 

te verbinden. Soms is er een structureel 

ruimtetekort in het rioleringsstelsel en kan 

een bergingsvoorziening de oplossing zijn. 

We komen veel in glooiende landschappen, 

waar de wateroverlast zich sneller openbaart. 

Maar zelfs in Amsterdam, waar je toch genoeg 

grachten hebt, zou je zeggen.’ 

STEDELIJKE HITTE
Bij klimaatadaptatie gaat het niet alleen om 

de strijd tegen het water. Vanaf 2018 werd 

Nederland verrast met drie uitzonderlijk 

warme en droge jaren op een rij. In die peri-

oden moet zelfs rekening worden gehouden 

met een tekort aan water en kan de warmte 

tal van gezondheidsproblemen veroorza-

ken. Om op hete dagen het binnenklimaat 

in gebouwen comfortabel te houden, kan 

gebruik worden gemaakt van hoogwaardige 

beglazing, externe zonwering en luiken, 

verbeterde ventilatie door een trek-ontwerp 

en het verzwaren van de bouwconstructie en 

daarmee de thermische massa. In het nieuwe 

regeerakkoord staat voor het eerst nu ook 

de stedelijke hitte als één van de thema’s 

waaraan moet worden gewerkt: ‘Hittestress 

tijdens een warme periode is een steeds groter 

probleem en veroorzaakt een piek in het over-

lijden van vaak kwetsbare mensen. Om dit 

tegen te gaan bevorderen we het toevoegen 

van meer groen, water en lichte oppervlakten 

in dichtbebouwd gebied.’ 

Deze maatregelen moeten soelaas bieden 

tegen het hitte-eilandeffect, ofwel urban heat 

island effect (UHI). Dit is het fenomeen dat de 

temperatuur in een stedelijk gebied gemid-

deld hoger is dan in het omliggende landelijke 

gebied. De leden van Vekudak leveren met 

Cool Roofs een efficiënte oplossing voor dit 

probleem. De witte pvc-baan kan worden 

geïntegreerd in het dakbedekkingsproduct of 

apart op de bestaande dakbedekking worden 

aangebracht. Hierbij wordt gebruikgemaakt 

van een vloeibaar waterdichtingsmembraan 

of vloeibare coating. Area Manager Nederland 

Martin Bos van Vekudak-lidbedrijf RENOLIT 

ziet de vraag naar oplossingen tegen de 

stedelijke hitte sterk toenemen. Het bedrijf 

levert de dakbanen behalve in Nederland ook 

aan ‘hoge-UV-landen’, zoals Spanje, Frankrijk, 

Italië en landen in het Caribisch gebied, waar 

de Cool Roofs een nog groter effect hebben. 

‘Het concept krijgt de laatste jaren steeds 

meer lading door de toenemende aandacht 

voor de leefbaarheid in de stad’, zegt Bos in 

het maartnummer 2022 van Netwerk (NRK). 

‘We zien veel gemeenten en grote steden die 

met het hitte-eilandeffect te maken hebben 

en de warmte willen terugdringen, overstap-

pen op Cool Roof-systemen en daarnaast ook 

groendaksystemen.’ 

De leden van Vekudak leveren tevens het 

kunststof voor groen- en sedumdaken, zoals 

de RENOLIT ALKORPLAN L Green. De planten 

op het dak nemen het regenwater deels op, 

waardoor minder hemelwater naar de riolerin-

gen stroomt. Een groendak kan tot tien liter 

water per vierkante meter vasthouden. Het 

kunststof zorgt ervoor dat het water bij een 

stortbui geleidelijk kan weglopen. 

Bij de overweging om witte dakbedekking 

toe te passen, spelen naast de leefbaarheid 

ook energiebesparing en duurzaamheid een 

rol. Het Cool Roof-systeem RENOLIT ALKOR-

PLAN Bright heeft met een Solar Reflective 

Index (SRI) 115 de hoogste reflectiewaarde op 

de markt. RENOLIT berekende dat door het 

buiten houden van de hitte de energiekosten 

voor airconditioning tot wel 43 procent ver-

minderen. Bovendien heeft de dakbaan een 

UV-beschermende coating, waardoor deze 

langer meegaat. Daarnaast renderen zonne-

panelen beter, omdat de ondergrond wit is 

en de panelen daardoor koel blijven. Bos: ‘Er 

wordt ook steeds vaker nagedacht of het dak 

kan bijdragen aan de milieu- of energiepres-

taties, naast als eerste eis de waterdichting. 

Witte dakbedekking draagt enorm bij aan dat 

belangrijke doel.’

MINDER WARMTE/KOUDE- 
UITWISSELING 
Een vergelijkbare oplossing is Roofclix van 

NRK-lidbedrijf Sustainable Durable Systems. 

Dit is een beloopbaar en brandwerend 

systeem van witte pvc-panelen die aan elkaar 

gekoppeld op het dak worden geplaatst. De 

recyclebare dakbedekking, met een levens-

duur van vijftig tot honderd jaar, reduceert 

de warmte/koude-uitwisseling enorm, aldus 

het bedrijf. Hiermee draagt het bij aan een 

comfortabel binnenklimaat. Ook hier neemt 

de opbrengst van de zonnepanelen toe. 

Roofclix is specifiek bedoeld voor de platte 

daken van bestaande gebouwen. ‘Die zijn ont-

worpen en gemaakt in een tijd dat klimaatver-

andering alleen nog maar bestond als woord’, 

zegt mede-eigenaar Ton van Ulden. ‘Neem 

een opslagloods met kantoor onder het dak. 

Dan hoef ik niet uit te leggen wat er daaronder 

gebeurt. De hoeveelheid energie die voor de 

koeling wordt gebruikt, is vaak groter dan 

voor de verwarming. De gemeten temperatuur 

onder de Roofclix wordt niet hoger dan het 

weerstation, zodat de koelvraag sterk wordt 

teruggebracht.’ 

Volgens Van Ulden biedt Roofclix een voordeel 

dat bij nieuwbouw vaak over het hoofd wordt 

gezien. ‘Er wordt tegenwoordig sterk ingezet 

op isolatie met een zo hoog mogelijke waarde. 

Maar dat betekent ook dat de warmte die 

binnen wordt gemaakt niet kan vertrekken. Je 

tackelt daarmee ook zeker niet het hitte-eilan-

deffect. We zouden graag zien dat hier door de 

lokale overheden meer op wordt geacteerd, om 

witte dakbedekking financieel aantrekkelijker 

te maken zoals ze dat eerder voor groendaken 

hebben gedaan. Daarom moeten wij steeds 

die combinatie benadrukken: we bieden een 

oplossing tegen de stedelijke hitte en het dak 

warmt aan de buitenkant niet op. Bovendien 

wordt het dak in de winter niet koud, waardoor 

het ook niet aan de warmte gaat trekken.’

RUIME FINANCIËLE MIDDELEN
Kunststof leidingen, witte dakbedekking en 

groendaken, wadi’s en infiltratiekratten: het 

ligt in de lijn der verwachting dat de afzet van 

deze oplossingen zal toenemen. Enerzijds 

omdat veel overheden hun beleid de komende 

jaren nog in de praktijk moeten brengen, 

anderzijds omdat volgens klimaatexperts de 

kans op extreme weersomstandigheden alleen 

maar verder zal toenemen. Voor de maatre-

gelen zijn ruime financiële middelen beschik-

baar. Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, 

provincies en waterschappen gebruikmaken 

maart-april  2022  |  www.kunststof-magazine.nl20

MILIEU



van de Impulsregeling Klimaatadaptatie, 

die onderdeel is van de totale rijksinzet voor 

klimaatadaptatie. In 2021 lag dat bedrag op 

300 miljoen euro. 

Volgens Niezen (RIONED) is het dus niet de 

vraag óf de afzet zal toenemen, maar eerder 

hoe de uitdagingen rond klimaatadaptatie 

technisch moeten worden ingevuld. ‘Er zit 

steeds meer knowhow bij de gemeenten, maar 

de ontwikkelingen gaan zo snel dat het moeilijk 

is om dat allemaal bij te houden. Met een 

overzicht van de beschikbare oplossingen zou-

den ze heel erg geholpen zijn. Wat ons betreft 

verdient ook de monitoring van de effectiviteit 

en het beheer de aandacht. Hoe zorg je dat 

bijvoorbeeld een infiltratiekrat onder een weg 

door de jaren heen goed blijft werken? Ook op 

dat punt hebben we de komende tijd nog wel 

wat te doen, zodat uiteindelijk de juiste keuzes 

kunnen worden gemaakt.’ 

Die keuzes kunnen volgens Rodenburg 

(Samen Klimaatbestendig) eenvoudiger wor-

den als de kennis over de effectiviteit breed 

wordt gedeeld, zoals tijdens demomiddagen 

waar leveranciers, ontwikkelaars en gemeen-

ten elkaar kunnen ontmoeten. ‘We zien dat 

een aantal gemeenten bij de nieuwbouw en 

reconstructie van de openbare ruimte ver-

nieuwende keuzes durft te maken. Het delen 

van kennis en ervaring met andere gemeenten 

en ontwikkelaars is een belangrijke volgende 

stap.’ 

Die kennisdeling kan ook de koudwatervrees 

wegnemen die volgens Rodenburg soms nog 

speelt. ‘Hoeveel mogelijkheden zijn er niet 

om het water met allerlei kunststof modules 

op groendaken vast te houden? Toch vragen 

projectleiders en beheerders vaak om voor-

beelden waar de toepassing al dertig jaar ligt. 

In de basis is er wel wat wantrouwen jegens 

leveranciers, want ze willen niet over tien of 

vijftien jaar nog een keer aan de bak moeten. 

De pvc-dakbedekking Roofclix reduceert de warmte/

koude-uitwisseling. Daarmee verbetert het binnen-

klimaat en vermindert de stedelijke hitte.

www.kunststof-magazine.nl  |  maart-april 2022 21

MILIEU



Garanties op elementen zijn te geven, maar 

het gaat vooral om het functioneren van het 

totale systeem. Laat dus samen met andere 

bedrijven zien hoe de verschillende toepassin-

gen in de praktijk werken. Laat ook zien hoe 

een element eruitziet als het bijvoorbeeld een 

jaar aan UV-straling heeft blootgestaan, of is 

belast door zwaar verkeer. Het zijn dat soort 

details waar beleidsmakers helemaal niet aan 

denken, maar projectleiders en beheerders 

heel erg nieuwsgierig naar zijn.’ 

KLIMAAT EN CIRCULARITEIT
Een tweede uitdaging ligt volgens Niezen in het 

duurzame karakter van de systemen. ‘Het zou 

goed zijn om deze in samenhang te brengen 

met de andere belangrijke thema’s, zoals de 

energietransitie en circulaire materialen. Als je 

een oplossing voor klimaatverandering wilt bie-

den, dan moet je ook zorgen dat wat je neerlegt 

het probleem niet verergert. Daar zal steeds 

meer aandacht voor komen. Voor de markt ligt 

daar dus een kans om in te stappen. Overigens 

denk ik dat de kunststofindustrie daar al bij 

uitstek mee bezig is. Onze innovatieprijs is vorig 

jaar toegekend aan een circulaire kunststofbuis 

(de duurzame Renofort-buis, red.).’

De leden van BureauLeiding zetten al geruime 

tijd in op duurzaamheid, al zijn daar vol-

gens Van Steeg nog stappen te zetten. ‘Met 

mechanische recycling kunnen we het pvc 

technisch goed opnieuw inzetten, maar we 

moeten wel méér recyclaat krijgen. We heb-

ben met de leden een inzamelingssysteem en 

samen met de gemeenten kijken we waar de 

leidingen precies liggen, zodat we deze nog 

beter kunnen inzamelen. Want hoe meer we 

binnenkrijgen, hoe meer gerecycled materiaal 

we kunnen toepassen.’ Omdat de bedrijven 

ook over de grens actief zijn, of onderdeel zijn 

van een internationaal concern, is het volgens 

Van Steeg tevens belangrijk om EU-brede 

afspraken te maken. ‘Klimaatverandering 

op andere plaatsen kan betekenen dat je op 

andere manieren met het water om moet 

gaan. Dat vraagt weer nieuwe oplossingen. 

Het thema klimaatadaptatie staat op de 

Europese agenda, maar de normen zijn vaak 

nog nationaal. Daar willen we beter in gaan 

samenwerken.’

En dan is er tot slot de nieuwe Omgevingswet, 

waarmee een integrale aanpak wordt beoogd. 

In de toekomstige bouwplannen zal dus ook 

vaker rekening moeten worden gehouden met 

een weerscalamiteit. ‘Dat vraagt om een heel 

andere manier van denken’, aldus Niezen. ‘Al 

die verschillende systemen moeten goed met 

elkaar samenwerken, ook op het terrein van 

het hemelwater, de droogte en het beheer van 

het grondwater. De tijd dat we alleen maar 

wat buizen onder de grond legden, is al lang 

voorbij.’ n

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikke-

lingen op het gebied van klimaatadaptatie en 

de uitdagingen waar de lokale overheden voor 

staan? Raadpleeg dan de website www.kli-

maatadaptatienederland.nl van het Kennispor-

taal Klimaatadaptatie. Via deze website komt 

u ook in contact met de adviseurs van Samen 

Klimaatbestendig.

Het Watershell Atlantis-systeem bergt overvloedige neerslag in verschillende formaten, van honderd tot 

 zesduizend kuub, zoals hier in Tilburg. 
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