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DeEI99bestaatuiteenaantalstappen:
doelbepaling,inventarisatie, karakterisatie/
classificatie enuiteindelijk deinterpretatieen
deevaluatievanderesultaten.Hierbij wordt
heteindresultaat doorgaansuitgedrukt ineen
gemakkelijk hanteerbareeenheid,inditgeval
Eco-indicatorpunten (Pt).Dezezijneenmaat
voordemilieulast.Hoehogerhetaantalpunten,destegroterderelatievemilieubelasting.
BelangrijkbijdeuitvoeringvaneenLCAisde
afbakening vandesysteemgrenzen enhet
vaststellen vandefunctionele eenheid.Beide
aspectenmakenbijdeuitvoeringvaneenLCA
deeluitvandedoelbepaling(watwillenwe
metelkaarvergelijkenenopbasisvanwelke
uitgangspunten?).Defunctionele eenheidis
infeitedevergelijkingsbasis.
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Indestrijd tegenverdrogingenhetduurzaam omgaan methetmilieuzijn eenaantal projecten
gestartwaarbij menisovergegaantotleveringvaneen tweedekwaliteitwatero/tewelhuishoudwatcr.Uitonderzoek blijkt dattoepassing vanluushoudwater voortoiletenwasmachine kanresulteren
m cendrinkwuterbespanug van40tot50procent1.Bijdetoepassing vanluushoudwaterwordtmeer
enmeerterughoudendheid bepleit.Enerzijds vanwegedehogerekostenvanaanleg vaneentweede
leidingnet,anderzijds vauwegegczoudheidskuudigcrisico's.'Terughoudendheid wordteveneens
bepleitomdatonduidelijk isofdelevering vanluushoudwatervanuit milieukundig oogpuntwel
aantrekkelijk is.Ineen(a/studeer)onderzoek,uitgevoerd inhet kadervandeopleiding milieunatuurwetenschappenaan deOpen UniversiteitNederland, isnagegaan ojleveringvan luushoudwater,geproduceerd uitadditioneelgezuiverd effluent, beziennietbehulpvaneen vergelijkende
levenscvclusaiialvse(LCA)zinvol isJ.Aangezien binnendestandaard LCA-methoden hetthemaverdroging nietofnauwelijks aan deordekomt.isookbekeken0)leveringvan huishoudwaterecusignificante bijdrage levertaan hetoplossenvande localeverdrogiugsproblematiek.
Uitonderzoekdatreedseerderditjaarin
H20isgepubliceerd^^blijkt dat effluent
afkomstig vaneencommunale afvalwaterzuiveringgoedtebehandelen ismet ultrafiltratie
eneenuitstekendebasiskwaliteit heeft omna
verderezuivering(pH-correctieenlangzaam
zandfikratie) bijvoorbeeld tewordeningezet
alshuishoudwater.Alsaanvullingopgenoemd
onderzoekisinhetonderhavigeonderzoek
nagegaanofleveringvandit huishoudwater
aaneennieuw tebouwenwoonwijk vanuit
milieukundige oogpuntzinvolis.Denieuwte
bouwenwoonwijk,dieoprelatiefkorte afstand
vaneenrioolwaterzuiveringsinstallatie ligt,
krijgt 3900woningen.Ditbetekentopjaarbasis
eenpotentiëleleveringsmogeüjkheid van
maximaal 193.000kubiekemeter huishoudwater.
Alsreferentie voordeproductievanhuishoudwatergeldtdeleveringvandrinkwater,
afkomstig vaneen drinkwaterproductielocatie,
waarbijdrinkwater wordtgeproduceerd uit
grondwater.Eenaantalvandezegrondwaterwinningsbronnen ligtineenverdroogd
natuurgebied.Dezedrinkwaterproductielocatielevertwateraanhetzelfde voorzieningsgebied,waarindenieuwewoonwijk komtte

liggen.Demilieukundige vergelijking indit
onderzoekisuitgevoerdmetbehulpvaneen
zogenaamde (milieugerichte)levenscyclusanalyse.
LCAn a d e r verklaard
Iederproductieproces (dusookdewinning,productieendistributievandrinkwater
enhuishoudwater) belasthetmilieuinmeerof
minderemate.Grondstoffen moetenworden
gewonnenenproductengemaaktengedistribueerd.Enuiteindelijk iserafdanking.Wanneerwedemilieubelastingvaneenproductieproceswillenvaststellen,moetendusalle
levensfasen ('vanwiegtotgraf) worden
beschouwd.Eenmilieuanalysevanallelevensfasen noemtmeneenlevenscyclusanalyseof
kortwegLCA.EenLCAiseenhandzaam instrumentomdemilieubelasting vaneen
productieproces tebeoordelenenisgeschikt
voortoepassingbinnendedrinkwaterwereld.
HoewelinprincipediverseLCA-methoden
beschikbaarzijn, isinditonderzoekgekozen
voordeEco-indicator99-methode(EI99).
Deconsistentievanderesulrarenisgeverifieerd aandehand vaneendrietalandereLCAmethodieken.

Inditonderzoekisaangenomendatveel
componenten (ondermeerhetleidingnet)een
levensduur hebbenvan50jaar.Derhalve
wordenallecomponenten,dieindeLCAscreeningzijn meegenomen,omgerekendnaar
eenlevensduur van50jaar(membranenvoor
deproductievanhuishoudwater die vijfjaar
meegaan,wordendusbijvoorbeeld tienmaal
meegerekend).Detotalemilieubelasting
wordtvervolgensviadetotale waterproductie
in50jaar,omgerekendnaaréénkubiekemeter
geproduceerddrinkwater,danwelhuishoudwater.
Metbetrekkingtotdesysteemgrenzen(zie
afbeelding 1)iservoorgekozenzogenaamde
kapitaalgoederen(gebouwen,installaties)
betrokkenbijde (drink-/huishoudwater-)zuivering,nietmeetenemenindeLCAmaar
gebruiks-enverbruiksgoederen (filtergrind,
chemicaliën)inclusiefproductieentransport
hiervan,wel.Aangenomenmagwordendatde
weglatingvandekapitaalgoederen diebetrokkenzijnbijdewaterzuivering,geen significanteinvloedheeft opdeuitkomsten vandit
onderzoek.Eenkapitaalgoed alshetleidingsysteemisechterweerwelmeegenomen inde
LCA,omdatheteensubstantieelonderdeel
vormtvanhet drinkwaterproductieproces.
Energietoegepastindediverseprocessen
vormteveneenseenbelangrijk onderdeelvan
deLCA.DevolgendestapindeLCAisdeinventarisatievanmilieu-ingrepen,onder meerde
emissies.
Per(productie)proces moetenallemilieuingrepen wordengeïnventariseerd engesommeerd.Vervolgensvindtdekarakterisatieen
classificatie plaats.Indezestapwordtdeschaderespectievelijk afname,diedemilieu-ingrepenuitdeinventarisatieveroorzakenaan
menselijkegezondheid,ecosystemenen
grondstofvoorraden (allenkenmerkendvoor
deEl99-methode),vastgesteld.Tijdensde
karakterisatie vindteenwegingplaatsvande
schadeaanrespectievelijk afname vangezondheid,ecosystemenenvoorraden. Hierbij
H 2 O f 22-2002

XJ

PLATFORM

wordenhetenergie-en grondstoffenverbruik
endeemissiesgesorteerd naarheteffect datze
hebben(caremogeniteit,klimaatverandering,
verzuring,landgebruik).Indezefaseishet
mogelijk gevoeligheidsanalyses uittevoeren,
ondermeeromnategaanofbepaaldeonzekerheden ininventarisaties en/ofaannamesin
devoorgaandefasen sterkbepalendzijnvoor
deresultatenenofhetnoodzakelijk isnadere
gegevensteverzamelen.
DelaatstestapindeLCA isdeinterpretatie/evaluatie.Inditgevalwordtdeschade
respectievelijkafname ondergebracht indrie
categorieëndiedemenselijkegezondheid,de
kwaliteitvanecosystemenendevoorraad
grondstoffen betreffen. Vervolgenswordtvoor
elkvandezecategorieëngenormaliseerd naar
eenreferentieniveau. DaarnawordtdemilieubelastingintermenvanEcopunten,endaarmeehet'milieuprofiel',vastgesteld.Tijdensde
evaluatiewordende vastgestelde milieuprofielengeïnterpreteerd enishetmogelijk conclusiesoptestellen.Hetisnoodzakelijk omdeze
berekeninguit tevoerenmeteen softwarepakket.Hiermeeishetnamelijk relatiefeenvoudigEco-indicatorpunten teberekenen.Door
toepassingvaneensoftwarepakket ishetverdermogelijk sneleenaantalgevoeligheidsanalysesuittevoeren.Medeopbasisvandeze
gevoeligheidsanalyses kanworden vastgesteld
welk(e]onderde(e)l(en)inhetprocesvanuit
milieukundigoogpuntkritisch is(zijn).
Resultaten onderzoek
Van zowelhetdrinkwater-alshethuishoudwaterproductieproces iseenprocesschemaopgesteldvandewinning,productieen
distributie.Deprocesparameters,systeemgrenzenendeinvoerkarakteristieken behorendebijiederscenariozijn meteen softwarepakketbewerkt.Inafbeelding 2isvastgesteldwat

Afo. 1:

Processchemavan dewinning,zuiveringen
distributie van huishoudwater uitRWZIejjluent, inclusief systeemgrenzen. In deLCA
zijn kapitaalgoederen als gebouwen niet
meegenomen.
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demilieubelasting is vandediverseprocesstappen vanhet drinkwaterproductieproces.
Dezeberekendebelastingrefereert -zoalshierbovenaangegeven-naardemenselijke
gezondheid,dekwaliteitvanecosystemenen
aande voorradenvande grondstoffen.

productieproces toenemen.Detotalemilieubelastingzouuitgedrukt inmilli-ecopunten
toenemen van 10,5 tot14,5.

Uitafbeelding 2 blijktduidelijk datde distributiehetmeestmilieubelastend is. Binnen
hetgeheelvandedrinkwaterproductie endistributievanuitdeze drinkwaterproductielocaneisleidingmatenaalverantwoordelijk voor
57,7 procentvandetotalemilieubelasting.
Binnen hetonderzoek is ookgekekennaar
hetaandeelenergieindemilieulast.Enetgie,
ptimairvoorwinning,zuiveringendistributie
draagtvoor 26procent bijaandemilieubelasting.Hetbetreft hierdeinzetvan 100 procent'gtoene'stroom.Bijtoepassingvanconventioneleenergiezouhetaandeelinde
milieubelastingvandeenergieinhetdrinkwaterproductieptocestoenemen tot61 procent.Uiteraardzaldoortoepassingvanconventioneleenergieookde totale
milieubelasting vanhet drinkwaterproductieprocestoenemen.Detotalemilieulastzou,uitgedruktinmilli-Ecoindicatorpunten, toenemenvan3,8totongeveer7,2. Deinzetvan
'groene'stroom vormtdanookeen belangrijk
instrument omdetotalemilieubelasting binnenhetdrinkwaterproductieprocesterugte
dringen.Inafbeelding 3 isweergegevenwatde
milieubelasting is vandediverseprocesstappenvanhetproductieproces vanhuishoudwateruit RWZI-effluent.

Demilieubelastingbedraagtvoordeproductievanéénkubiekemeterdrinkwater3,8
mPtenvoordeproductievanéénkubieke
meterhuishoudwater 10,5 mPt.Afbeelding 4
maaktdusduidelijk datde productievanhuishoudwater uitRWZI-effluent, volgensde
gebruikteLCA-methode,ruim 2,5 maalzoveel
milieubelasting veroorzaaktinvergelijking tot
deproductievandrinkwater.Bijtoepassing
vanandereLCA-methoden(EI95, de Zwitserse
Eco 97 enCML 2Baseline2000,preliminaryversion)blijkt deproductievan huishoudwater
eveneensbeduidend meermilieubelastingte
veroorzakendandeproductievandrinkwater.

Uitafbeelding 3 blijkt duidelijk datde
doseerbuffer (voorafgaand aanhet ultrafiltratieproces)hetmeestmilieubelastend is. Deze
doseerbuffer bepaalt,bijdeproductievan
huishoudwater,voorbijnadehelft detotale
milieubelasting.Indezeprocesstapmaaktde
doseringvanvlokmiddelmeerdan95 procent
uitvandetotalemilieulast.Dezevlokmiddeldosering is noodzakelijk omtekomen toteen
stabielmembraanfiltratieproces enomtevoldoenaandevoorgesteldehuishoudwaternorm
voorkleur.Optimalisatievanhetvlokmiddelverbruik,milieuvriendelijker productieprocessenvoorhetgebruiktevlokmiddel,danwel
toepassingvaneenmilieuvriendelijkeralternatiefvoor hetvlokmiddelzoudendemilieubelastingvanditproductie-onderdeel van
huishoudwater kunnen verminderen.
Energie('groene'stroom)vooraanvoer,
zuiveringendistributievanhetdraagtvoorelf
procent(1,2 mPt)bijaandemilieubelasting.
Bijtoepassingvanconventioneleenergiezou
hetaandeelindemilieubelasting vanenergie
inhethuishoudwaterproductieproces toenementot 35procent.Bij gebruikvanconventioneelgeproduceerdeelektriciteitzaldusookde
totalemilieubelastingvanhet huishoudwater-

Inafbeelding 4zijnde'overall'-resultaten
vandeLCA voorbeideprocessenweergegeven.

Invloed op verdroging
Naastdeuitvoeringvaneen LCA isook
gekekenofdeleveringvanhuishoudwatereen
positievebijdragekanleverenaanhetoplossen
vande lokaleverdrogingsproblematiek. Hierbijdientmenzichtebedenkendatzowelhet
waterwinbedrijfals hetnatuurterrein op hogerezandgronden liggen.Inditgebied isdoorgaanssprakeis van(zeer)diepegrondwaterstanden.Als gevolgvandeaanwezigheidvan
keileeminde(ondiepe)ondergrond kanervan
natureechterwelsprakezijn vaneenlokaal
ondiepegrondwaterstand, eenzogenaamde
schijngrondwaterspiegel. Hetsterkevermoedenbestaatdatditookvantoepassingis ophet
onderhavigenatuurterrein. Als gevolgvanhet
'opdrogen'vande schijngrondwaterspiegel
kansprakezijnvanverdroging.Metbetrekkingtotdeverdrogingvandeondiepegrondwaterstand (schijngrondwaterspiegel boven
keileem)vanditgebied bestaatdeindrukdat
dezevooralwordtbeïnvloed door'verbeterde'
ont-enafwatering vanhet(agrarisch)gebied
enverdervooraldoor meteorologische
omstandigheden. Eenmogelijk significante
bijdtage aandeverdrogingdoorde diepe
grondwateronttrekkingen voorlandbouw,
industrieendrinkwatervoorziening lijkt niet
waarschijnlijk.
Opbasisvandenubeschikbare informatie
lijkthetdanookaannemelijk teveronderstellen,datde inzetvanhuishoudwatergeensignificante bijdrage levertaanhet verminderen
vanhetverdroogdareaal.Anderzijdsdientte
wordenopgemerktdatonvoldoende informatieaanwezigisomdepreciezeinvloedvande
diepegrondwateronttrekkingen (ondermeer
alsgevolgvandedrinkwatervoorziening)opde
lokaleverdrogingssituatie te kwantificeren.
Omeenantwoordtekrijgen opdevraagwatde
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Conclusies
• Deproductievanhuishoudwater uitadditioneelgezuiverdRWZI-effluent -bezien
metbehulpvaneenvergelijkende LCAlevertgeenmilieuvoordeel op,tenopzichtevaneenverminderdeafzet vandrinkwatergeproduceerd uit grondwater,
afkomstig vandereferentie productielocatie;
• Deleveringvanhuishoudwater, geproduceerduitadditioneelgezuiverdRWZIeffluent, lijkt nietsubstantieel bijtedragenaanhetoplossenvandelokale
verdrogingsproblematiek inhet natuurgebied,waarbinnen zicheenaantalgrondwaterwinningsbronnen bevindenvande
referentie drinkwaterproductielocatie.
Onvoldoendeinformatie isechterbeschikbaaromdaaroverzekerheidtegeven.
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invloedisvandediepegrondwateronttrekkingenop deondiepegrondwaterstand endus
ookwatde relatieismetverdroging,iseenuitgebreidonderzoeknodig.Deopbouwvande
ondergrond(keileemverbreiding)endevariatiesvande(on)diepegrondwaterstanden zijn
daarbij vanbelang.Hierbijzalmetnamemoetenwordengekekennaarmogelijke interacties
tussenhetdiepeenhetondiepegrondwater.
Gezienhetlocatiespecifieke karaktervanverdrogingkangeenalgemeengeldendeuitspraakwordengedaanoverdeinzetvanhuishoudwater endeverminderinghierdoorvan
deheersendeverdroging.Hetiszeerwel
mogelijk datdeinzetvan huishoudwater
eldersweleensignificante bijdragekanleverenaanhettegengaanvanverdroging.

Tenslottedientmetnadruk rewordenvermelddatderesultatenvanditonderzoekniet
directvertaalbaarzijnnaarsituaties buiten
dezeregio.Locatiespecifieke omstandigheden,
deaardenomvangvandeverdrogingsproblematiekendewijzewaaropzowelhetdrinkwater,alsookhethuishoudwater worden
geproduceerd,zijn bepalend voorde uiteindelijkeuitkomsten.«
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