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Milieugerichte levenseyclusanalyse de weg naar 'milieuvriendelijker'
drinkwater?
Milieubewustzijn = milieubewust zijn
Het groeiende milieubewustzijn binnen
de Nederlandse samenleving en de politiek
heeft inmiddels geleid tot een aanmerkelijke
aanscherping van de milieuwet- en regelgeving. Dit dwingt steeds meer bedrijven
ertoe 'milieuvriendelijke' maatregelen te
treffen. Maatregelen die op termijn moeten
leiden tot een substantiële beperking van
de nadelige milieu-effecten die optreden
tijdens de verschillende fasen van de
productlevenscyclus: de winning van
grondstoffen, de productie, het gebruik
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en het afvalstadium. De waterleidingbedrijven, in de verschillende Nationale
Milieubeleids Plannen (NMP's) aangemerkt als 'milieubedrijven', hebben hierbij
een voorbeeldfunctie.
Inmiddels hebben de waterleidingbedrijven
al een aantal belangrijke stappen gezet,
die het gewenste positieve milieu-imago
vorm moeten gaan geven. De eerste stap
betrof een vertaling van de beleidsdoelstellingen van de overheid in het door hen
gezamenlijk opgestelde VEWIN Milieuplan
[VEWIN, 1991].Zichtbare resultaten hiervan zijn onder meer de bouw van installaties en voorzieningen waarmee filterspoelwater en (spoelwater)slib op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze
kunnen worden behandeld, respectievelijk
verwerkt. Vooral het aantal locaties waar
spoelwater wordt gerecycled is in korte tijd
sterk toegenomen [Koreman etal, 1994;
Vos etal, 1995].Een ander zichtbaar
resultaat op dit gebied is bijvoorbeeld de
oprichting van de Reststoffenunie voor
Waterleidingbedrijven BV,die tot taak heeft
de (nuttige) afzet van reststoffen te coördineren en te optimaliseren.
Milieuwinst valt echter niet alleen te behalen
op het terrein van afvalstoffen, maar vooral
ook in het productieproces zélf.
Hier komen niet alleen afvalstromen vrij,
maar worden ook grondstoffen en energie
verbruikt en ontstaan emissies die in meer
of mindere mate het milieu treffen.
De bedrijfstak is dan ook bereid haar
maatregelenpakket verder uit te breiden
richting hoofdzuivering. Om deze reden

Samenvatting
In het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma wordt onderzoek gedaan naar
milieubewustere drinkwaterproductie. Om de milieubelasting als gevolg van de
drinkwaterproductie te kunnen meten en beoordelen is een geschikte methode
nodig, waarmee ook de belangrijkste milieuknelpunten in het proces zichtbaar
worden. Het blijkt dat de milieugerichte levenscyclusanalyse (m-LCA) uitstekend
geschikt is voor dit doel. Met behulp van de m-LCA kan nu ook kwantitatief
worden vastgesteld, wat al langer werd vermoed: beperking van de productie van
vaste afvalstoffen (slib, kalkkorrels, filtergrind etc), evenals beperking van energieen chemicaliënverbruik zijn effectieve maatregelen om de totale milieu-effecten te
beperken. Dit artikel is het tweede in de reeks artikelen over duurzame veiligstelling
van de drinkwatervoorziening.

werd in 1994 het VEWIN-onderzoekproject 'Milieuaspecten Zuivering' (MAZ)
gestart. Doel van dit onderzoek is om
waterleidingbedrijven een 'instrument'
in handen te geven waarmee de milieubelasting van hun drinkwaterproductieproces kan worden bepaald en bovendien
kan worden aangegeven waar zich de
belangrijkste milieuknelpunten bevinden.
Tijdens de eerste fase van het onderzoek
(MAZ 1) is gebleken dat hierbij veel mag
worden verwacht van de milieugerichte
levenscyclusanalyse (m-LCA) [Schouten
etal, 1996].
Het eindresultaat van een m-LCA is een
'milieuprofiel' dat duidelijk maakt waar
in het proces gerichte milieumaatregelen
kunnen worden getroffen die kunnen
variëren van beperking van het chemicaliën- en energieverbruik tot vervanging
van één of meerdere processtappen.
De eerste verkennende m-LCA studies

bleken zeernuttige informatie op te leveren.
Er is dan ook besloten om gedurende het
vervolgonderzoek gebruik te blijven maken
van de methode. Reden ook om hier wat
dieper op de achtergronden en mogelijkheden van de m-LCA in te gaan.
Stap voor stap naar een beter milieu
De uitvoering van een m-LCA doorloopt
een aantal stappen (zie kader). Duidelijk
is dat toepassing van de methodiek als
doel heeft om aan te geven op welke wijze
het product of productieproces 'milieuvriendelijker' kan worden gemaakt.
Dit op basis van een zogenaamd milieuprofiel. Het opstellen van een dergelijk
profiel vereist echter heel wat informatie
en rekenwerk.
Ingrijpenis begrijpen
Milieu is een moeilijk kwantificeerbare
grootheid. De milieugerichte levens-

De milieu-gerichte levenscyclusanalyse in onderdelen
Stap1: Doelbepaling:wat willen we?
Het doel van de m-LCA wordt vastgesteld. Menvraagt zich daarbij bijvoorbeeld af of hetgaatom
een nieuw productontwerp, verbetering van een productontwerp, of hetverstrekken van productinformatie aan de afnemer. Deze beschouwing mondt uit in een nauwkeurige specificatie van het
teonderzoeken product, uitgedrukt in eenfunctionele eenheid: bijvoorbeeld 1m3 drinkwater.
Stap2: Inventarisatie:welke milieu-ingrepen worden veroorzaakt?
Erwordt een,zo volledig mogelijk, overzicht gemaakt van alle milieu-ingrepen die aan het
product kunnen worden toegeschreven. Hierbij beschouwt men de gehele levenscyclus: winning
en gebruik van grondstoffen - productie - gebruik - afdanking. Recycling en nuttige toepassing
van afvalstoffen kan onderdeel vande levenscyclus uitmaken.De milieubelasting van elk levensstadium wordt gekwantificeerd inenkelvoudige milieu-ingrepen, bijvoorbeeld de emissie van
x kilo C0 2 . Delijst die op basis hiervan wordt gemaakt, wordt een 'ingreeptabel' genoemd.
Stap3: Classificatie:van milieu-ingrepen naar milieu-effecten
Degegevens uit de ingreeptabel worden omgerekend naar hun (potentiële) milieu-effecten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten die bijvoorbeeld duidelijk
maken hoe groot het broeikaseffect isvanx kilo C0 2 . Omde milieu-effecten in deevaluatie te
kunnen beoordelen moet het aantal meetewegen aspecten worden beperkt. Welke criteria
daarbij worden gehanteerd, is afhankelijk van hetgestelde analysedoel. Deuitkomst van de
classificatie is het 'milieuprofiel'.
Stap 4: Evaluatie:waar zitten de knelpunten
Tenslotte geeft men een totaalbeoordeling van het product op grond van de verschillende
potentiële milieu-effecten. De milieu-effecten worden eventueel ook tegen elkaar afgewogen;het
is immers mogelijk dat een product bijvoorbeeld beter scoort op verzuring maar slechter op het
broeikaseffect. Voor deze afweging iseen methode ontwikkeld,waarbij de grootte van deweegfactor afhankelijk isvan hetverschil tussen het 'gemeten' en het 'gewenste' milieu-effect. Met
deze 'Distance to Target' weegmethode kan de milieu-belasting inzogenaamde Eco-punten
worden uitgedrukt.
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cyclusanalyse maakt derhalve eerst een
onderscheid in verschillende milieueffecten. Vervolgens berekent zij de
absolute bijdrage aan deze effecten door
(delen van) het productieproces. Hiervoor
is echter een gedegen kennis nodig van de
verschillende te onderscheiden deelprocessen,alsmede van de samenhang met andere
processen c.q. ingrepen die niet direct bij
het productieproces behoren.
enverderkijken danje neus
Om de milieubelasting van een proces te
kunnen 'meten' moeten we volgens de
milieugerichte levenscyclusanalyse eerst
een zo volledig mogelijke procesboom
opstellen (inclusief alle deel- en subprocessen) en vervolgens per processtap
de relevante grondstoffen/materialen en
emissies vaststellen. We noemen dit de
zogenaamde milieu-ingrepen [Heijungs,
1992]. Dit betekent dat al snel (veel) verder
moet worden gekeken dan de neus lang is.
Een drinkwaterproducent zal zich bijvoorbeeld moeten afvragen of nuttige inzet
van zijn slib bij de afvalwaterbehandeling
niet slechts leidt tot een verschuiving
van zijn milieuprobleem naar een ander
compartiment. Het waterleidingbedrijf is
immers slechts een schakel in een hele
keten van productiebedrijven, zoals ook
het zuiveringsproces zelf weer een aaneenschakeling is van deelprocessen. Aan de
andere kant moet voorkomen worden dat
de hele wereld aan het product wordt
'opgehangen'. Wanneer bij het bepalen
van de systeemgrenzen geen grote zorgvuldigheid wordt betracht, kan een (totaal)
verkeerd beeld ontstaan over de milieuimpact van een proces. De keuze van de
systeemgrenzen bepaalt daarmee ook of
er sprake is van een 'globale' dan wel
'gedetailleerde' m-LCA.
Het inventariseren van de milieu-ingrepen
behoort tot de kernactiviteit van de milieugerichte levenscyclusanalyse. Hiervoor is
een gedegen kennis van de verschillende
productieprocessen en bijbehorende emissies vereist. Als we een zo volledig mogelijk beeld hebben van de milieu-ingrepen
kunnen we in principe 'aan de slag'.
Bij een gedegen inventarisatie kan het
aantal ingrepen al heel snel oplopen.
Tabel I toont derhalve slechts een gedeelte
van het resultaat van de inventarisatie voor
de productie van 1kg FeCl 3 , een chemicalie die veel wordt toegepast bij de zuivering van oppervlaktewater of spoelwater.
De ingrepen in de tabel zijn onder meer
een gevolg van de winning van ijzererts,
het gebruik en dus de productie van zoutzuur en de hiervoor benodigde energie.
In hoeverre deze ingrepen schade veroorzaken aan het milieu is in de eerste plaats
afhankelijk van wat we ervaren als milieu-

TABEL I - Gedeeltevan de milieu-ingrepentabel voor de
productie van 1 kgferrichloride (40%-ig) ah onderdeel
van de inventarisatiefase.
Materiaal
Categorie:Ruwe materialen
kool

HCl
ijzer (erts)
landgebruik

Totaal
FeCl 3 40%

Eenh.

g
g
g2
cm

33.3

mg
g
mg
mg
mg

27,1

801
198
18.1

Categorie:Emissies naar luchl

CO

co
C H2

119

HCl

mg

43,0
1,13
59,7
14.2

methaan

mg
V-S
mg
mg

340
262
362
436

X

V

C5 I i , aromatisch
stof (grof)

N,0
NOx

so2
Categorie:Emissies naar water

CIj

Zn

mg
mg
mg
Hg
Hg

Categorie: Vastestofemissies
afval (inert)
produc. afval (niet inert)

g
mg

ruwe olie
sulfaten
gesusp. deeltjes

404
3,62

257
107
538

meerdere milieu-effecten gekoppeld zijn,
bijvoorbeeld verzuring (S0 2 , NO x ).
Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het
gebruik van energie, dat zelf al als een
milieu-effect wordt beschouwd - gebruik
van schaarse energiedragers (aardolie,
steenkool, aardgas, uranium) is nu eenmaal
een milieuprobleem - maar ook bijdraagt
aan versterking van het broeikaseffect en
verzuring vanwege C 0 2 - en S0 2 -emissies
die direct kunnen worden gekoppeld aan
energieverbruik (zie afb. 1).
In de m-LCA worden dan ook na de
inventarisatie alle milieu-ingrepen
- afhankelijk van het productieproces
enkele honderden tot duizenden - gegroepeerd naar een beperkt aantal milieueffecten. Dit wordt ook wel classificeren
genoemd. Hiermee is de milieuschade van
een productieproces echter nog niet kwantificeerbaar gemaakt. Eerst als dat mogelijk
is, is de basis gelegd voor het opstellen van
het zogenaamde 'milieuprofiel'. Het uiteindelijke doel van de m-LCA is om dit
profiel te gebruiken voor verbetering van
het product en/of productieproces.

12,6

851

schade.Ditkan het besteworden geïllustreerd
aan de hand van het volgende voorbeeld:
Te zien is dat bij de FeCl 3 -productie C 0 2
(kooldioxide) vrijkomt. Kooldioxide heeft
een slechte reputatie in verband met versterking van het broeikaseffect en dus luidt
de conclusie: het gebruik van ferrichloride
levert een bijdrage aan de versterking van
het broeikaseffect. Behalve het broeikaseffect kunnen nog meer belangrijke milieueffecten worden opgesomd, waaronder
aantasting van de ozonlaag, verzuring,
eutrofiëring, zware metalen, carcinogenen,
winter smog, zomer smog, pesticiden,
energieverbruik en afvalstoffenproductie.
Uit de ingrepen-tabel valt derhalve af te
leiden dat er aan het gebruik van FeCl 3
ï

ingreep

*

Van ingreep naarmilieuprofiel
Voor het kwantificeerbaar maken van de
milieu-effecten is een geschikte 'meeteenheid' nodig. Voor het broeikaseffect is
gekozen voor 1kg C0 2 -equivalent.
Andere emissies kunnen vervolgens via
classificatie-weegfactoren worden vertaald
naar C0 9 -equivalenten waardoor optelling
mogelijk wordt. Hiermee is het begrip
milieuschade teruggebracht tot een lager
abstractieniveau. Het berekenen van
classificatie-weegfactoren vereist een diepgaand wetenschappelijk inzicht.
Het kennisniveau op dit gebied is inmiddels zodanig dat weegfactoren voor een
groot aantal emissies gegeven kunnen
worden. Tabel II geeft ter illustratie enkele
weegfactoren voor het broeikaseffect.
Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat 1kg
effect

CFK

ozonlaag aantasting

Pb

zware metalen

schade

overlijden

Cd
carcinogeniteit
PAK
zomersmog

Stof

wintersmog

VOS
DDT
C02

p

NOx

=L

energie

energie verbruik

afval

vast afval

P

Afb. 1 - Aantoonbare
milieu-consequenties per
stof/ingreep (zie ook
[Goedkoop, 1995]).

aantasting
gezondheid

pesticide

—

S02

-)

broeikas-effect

»
:,

verzuring
vermesting

aantasting
eco-systeem

waardering

subjectief
oordeel
over ernst
van de
schade
indicatorS
waarde ;
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TABEL II - Enkele classificatie-weegfactoren voor
versterking van het broeikaseffectmet eentijdshorizon van
100 jaar [broti:Heijungs, 1992].

Emissie
kooldioxide
distikstofoxide
trichloormethaan
vchloioform)
1,1,1 trichloorethaan

WeegEffect
factor Eenheid
broeikaseffect 1
kg
broeikaseffect 270
kg
broeikaseffect 25
broeikaseffect 100

kg
kg

N , 0 270 maal zo broeikasversterkend is
als 1kg kooldioxide.
Door alle milieu-ingrepen door classificatiefactoren om te zetten naar hun relatieve
bijdragen aan de verschillende milieueffecten en deze te sommeren, ontstaat
uiteindelijk een milieuprofiel c.q. een overzicht van de milieu-effecten, veroorzaakt
tijdens de levenscyclus van het product.
In MAZ 1is gezocht naar geschikte LCAsoftware, waarmee het inventariseren en
het opstellen van het milieuprofiel worden
vergemakkelijkt en procesveranderingen
die van invloed zijn op het profiel, relatief
snel kunnen worden aangebracht.
Levenscyclusanalysepercomputer
Het LCA-softwareprogramma SimaPro is
uiteindelijk het meest geschikt bevonden
[Schouten etal, 1996].Het programma
voert de veelal complexe berekeningen die
tijdens de LCA moeten worden gemaakt
uit en bevat bovendien een data-base met
veel gegevens over producten en processen,
die zelf door de gebruiker kunnen worden
aangevuld. Daarnaast kan het programma
desgewenst na de classificatie nog een
aantal bewerkingsstappen verrichten die
inzichtverruimend kunnen werken.
In het kader van MAZ 1is een aantal testcases uitgevoerd. Het doel was tweeledig:
naast het toetsen van de gebruiksvriendelijkheid van SimaPro, moest het onderscheidend vermogen van de methode
worden getoetst.
Het verschil tussen drinkwater
De eerste testcase betrof een (deels fictieve)
oppervlaktewaterzuivering en een grondwaterzuivering [Koreman, Van NieuwenAfb. 2 - Vergelijking van debijdrage aan de verschillende
milieu-effecten door tweefictieve processenvoor de
productie van 1 m3 drinkwater. Hierbij isdehoogste score
per effectgesteld op 100%.

(%)
100

test 1 : \
grondwater]

1
80

Hoe normaal is milieubelasting?
Het milieuprofiel toont weliswaar waar
beide zuiveringsprocessen het milieu treffen, maar het zegt nog niets over de 'ernst'
van deze bijdragen. Daartoe zullen we ze
moeten relateren aan bijvoorbeeld de totale
mondiale of Europese bijdrage aan dit
effect.

4.0E-04

test 1:
grondwater

3.0E-04

lest2:

1 oppervlakte
water

2.0E-04
1.0E-04
0
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A/b. 3 - Genormaliseerde bijdragen aan de milieu-effecten
door twee fictieve processenvoor deproductie van 1 m3
drinkwater. Hierbij isgenormeerd naar de milieuschade
veroorzaakt door een 'gemiddelde' Europeaan gedurende
1 jaar.

In het profiel van afbeelding 3 zijn de bijdragen aan de milieu-effecten genormeerd
naar de totale bijdrage van een 'gemiddelde'
Europeaan gedurende 1jaar. Zoals blijkt
kan normalisatie van de profielen tot
andere inzichten leiden. Beperking van de
productie van vaste afvalstoffen (slib, kalkkorrels, filtermaterialen etc.) is na normalisatie de meest effectieve milieumaatregel
die getroffen kan worden. Is hiermee het
belangrijkste 'milieuknelpunt' opgelost?
Het antwoord hierop is: niet direct. Dit is
namelijk nog afhankelijk van de vraag hoe
zwaar we aan de verschillende milieueffecten tillen.

•

test 2: i
:oppervlakte:
! water

60
40

1

20
O

huyze, 1996].In afbeelding 2 wordt de
milieu-belasting van beide zuiveringen
gekarakteriseerd aan de hand van twee
milieuprofielen. Hierbij is als functionele
gekozen: 1 m 3 drinkwater. De hoogste
effectscore per milieu-effect is gesteld op
100%.
In dit voorbeeld zien we dat voor het
milieu-effect aantasting van de ozonlaag,
de testcase oppervlaktewaterzuivering beter
'scoort'. Het omgekeerde is bijvoorbeeld
het geval voor het effect zomer smog.
Het achterhalen van het hoe en waarom
van deze verschillen is een logische
volgende stap. Het kan echter te verkiezen
zijn eerst nog een andere stap te nemen.

•

Hoe ernstig is milieubelasting?
In Bangla Desh of op eilanden in de Stille
Oceaan zal men zich waarschijnlijk vooral
zorgen maken om de gevolgen van het
broeikaseffect. De opvatting is namelijk
dat dit effect uiteindelijk zal kunnen leiden
tot een dramatische verhoging van de

zeespiegel, waardoor hele kuststroken of
zelfs hele eilanden zullen worden overspoeld. De productie van afval daarentegen
zal als minder belastend worden ervaren
zolang de 'afvalbergen' buiten gezichtsveld
blijven. In onze omgeving, of liever gezegd
in Europa, zien wij vooral in de noordelijker gelegen gebieden aantasting van de
ozonlaag als een ernstig milieuprobleem
en ook hier kennen we een (nog) relatief
laag gewicht toe aan afvalproductie.
Na aantasting van de ozonlaag staat verzuring als kwantificeerbaar milieu-effect
hoog op de ladder van ongewenste milieueffecten. Kortom, de weegfactoren die we
aan verschillende milieu-effecten zouden
(willen) toekennen, zijn sterk afhankelijk
van het moment (publieke opinie), de
plaats en de betrokkenheid. Geen wonder
dat er nogal wat discussie hierover heeft
plaatsgevonden.
Getracht is om in Europees verband te
komen tot het opstellen van zogenaamde
ECO-indicatoren voor productieprocessen,
uitgaande van onderling overeengekomen
weegfactoren voor de verschillende
(kwantificeerbare) milieu-effecten. Bij het
wegen van de milieu-effecten is uitgegaan
van het zogenaamde 'Distanceto Target'
principe [ECO-indicator Project, 1993].
Hierbij is gekeken in welke mate streefwaardeniveaus op dit moment worden
overschreden. De mate van overschrijding
bepaalt de gewichtsfactor die aan een
milieu-effect wordt toegekend.
Wanneer het milieuprofiel van afbeelding 3
volgens deze invalshoek wordt gewogen
ontstaat een profiel, zoals weergegeven in
afbeelding 4. Nu blijken de milieu-effecten
verzuring, zware metalen en wintersmog
het hoogst te scoren. Maatregelen die
leiden tot een beperking van deze effecten
zijn dus al gauw effectief.

3.0E-04
2.5E-04
2.0E-04
1.5E-04
1.0E-04
5.0E-05
0'-l
e*

I.

.1.1.

11

Aß. 4 - Gewogen milieu-effect-scores van twee fictieve
processen voor deproductie van 1 m3 drinkwater.
Hierbij heeft men zich gebaseerdop het 'Distance to
Target' principe.

Overigens kan vrij eenvoudig worden nagegaan dat voor beide zuiveringsprocessen
verzuring voor een belangrijk gedeelte een
gevolg is van het energieverbruik, immers
bij de opwekking van energie komen
verzurende (en andere) emissies vrij.
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Bedacht moet dus worden dat het gebruik
van energie bijdraagt aan meerdere milieueffecten dan alleen energieverbruik.
Een extra voordeel van het gebruik van
weegfactoren voor milieu-effecten is dat de
milieu-schade tot één enkel getal - een
aantal ECO-punten - kan worden teruggebracht. Dit door alle gewogen scores per
milieu-effect op te tellen. Hierbij hoeft niet
per se het 'Distance to Target' principe
te worden gehanteerd, maar kunnen
desgewenst ook 'eigen' weegfactoren
worden toegepast, zolang deze maar
uniform zijn.
Drinken met de beste bedoelingen
MAZ 1is afgesloten en de conclusie mag
luiden dat de m-LCA een bruikbaar
'milieu-meetinstrument' is voor de drinkwaterproducenten. Het onderscheidend
vermogen van de methode is zodanig, dat
milieuknelpunten, maar ook -winstpunten,
duidelijk kunnen worden getraceerd en dat
het effect van maatregelen zichtbaar wordt
in het milieuprofiel. Bovendien manifesteert dit onderscheidend vermogen zich
ook bij de milieucriteria waarvoor de
bedrijfstak duidelijk belangstelling toont
(energie, emissies, grondstoffen, afval,
hinder; [Koreman, Van Nieuwenhuyze,
1996]). Het instrument kan daarom in de
toekomst een belangrijk hulpmiddel
zijn bij het onderbouwen en treffen van
constructieve milieumaatregelen.
Randvoorwaarde is wel dat de milieuingrepen op de juiste wijze en zo compleet
mogelijk zijn vastgesteld en zorgvuldige
en consequente afbakening van de
systeemgrenzen heeft plaatsgevonden.
Inmiddels is al wel vast komen te staan
dat onderzoek naar energievriendelijke
slibbehandelings- en zuiveringsmethoden
zinvol is. Ook het gebruik van bepaalde
chemicaliën, waaronder natronloog, heeft
een belangrijke milieu-impact en moet
daarom zoveel mogelijk worden beperkt
[Koreman et al.; Schouten etal, 1996b].
Deze uitkomsten hebben geleid tot de
beslissing om het onderzoekproject
tenminste tot 1998 voort te zetten.
Dit alles met de bedoeling om de bedrijfstak een stuk gereedschap aan te reiken,
waarmee deze de consument een milieuvriendelijk glas water kan aanbieden.
Hoe verder?
In 1996 zijn twee parallel lopende MAZprojecten gestart,teweten MAZ 2enMAZ3.
In MAZ 2 worden in samenwerking met de
bedrijfstak de mogelijkheden en betekenis
van de m-LCA verder onderzocht aan de
hand van een viertal praktijksituaties. Ook
zal worden gewerkt aan het opzetten van
een centrale data-base met gevalideerde,
goed gedocumenteerde procesgegevens om

eenduidigheid in de uitkomsten van de
LCA-studies te kunnen realiseren. Daarbij
zal, in samenwerking met de leverancier,
ook worden onderzocht of het mogelijk is
de LCA-software meer aan te passen aan
de drinkwaterpraktijk. Bovendien zal in
overleg met LCA-experts worden bekeken
hoe nog niet meetbare, maar voor de
bedrijfstak belangrijke milieuaspecten als
storten van afval in het milieuprofiel
kunnen worden meegewogen.
Tevens zullen de elementen 'winning' en
'transport en distributie' met de m-LCA
verder worden uitgewerkt, zodat de milieueffecten van een gehele drinkwatervoorzieningsketen kunnen worden vastgesteld.
De m-LCA is dan een kwantitatief meetinstrument voor het criterium milieu uit de
toetsingscriteria van duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening
[Van Nieuwenhuyze, Van Rotterdam, 1996].
MAZ 3 spitst zich toe op het beperken
van de milieu-effecten van zuiveringsprocessen en is meer op de technologie
gericht. Onder meer gaat de aandacht uit
naar innovatieve slibbehandelings- en
zuiveringsmethoden, waaronder energievriendelijke. Dit laatste conform eerder
genoemde belangstelling/vraag van de
bedrijfstak. Als voorbeelden kunnen
worden genoemd laagenergetische slibdroging en membraanfiltratie, waarbij
uiteraard niet voorbij wordt gegaan aan
het kostenaspect: milieuvriendelijk èn
tegen acceptabele kosten.
Verantwoording
- Onderzoek van de werkgroep Milieueffecten Waterzuivering in het kader van
VEWIN-onderzoekprogramma, begeleid
door de projectbegeleidingsgroep Milieuaspecten Zuivering.
- Bijdrage vanuit de bedrijfstak over de
resultaten en voortgang van het onderzoek
(inspraak viadeworkshopvan 12april 1995).
- Inbreng van LCA-expertise door Pré
Consultants.
- Onderzoek van de werkgroep Winm.
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Ontwerp NEN-EN-ISO
9308-3 en 7899-1
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de ontwerpen NEN-ENISO 9308-3 en NEN-EN-ISO 7899-1
gepubliceerd:
- NEN-EN-ISO 9808-3 Water.Enumeratie
van Escherichia coliin oppervlaktewater enin
afvalwater.Deel3: Geminiaturiseerdc methode
(meestwaarschijnlijkeaantal) doorentingin
eenvloeibaarmedium (ISO/DIS 93083:1996);
- NEN-EN-ISO 7899-1 Water. Enumeratie
vanfaccaleentcrococcen in oppervlaktewater en
afvalwater.Deel 1:Geminiaturiseerde methode
(meestwaarschijnlijke aantal) doorentingin
eenvloeibaarmedium (ISO/DIS 78991:1996).
Kritiek op de NEN-EN-ISO 9308-3 en
NEN-EN-ISO 7899-1 wordt verwacht vóór
1 maart 1997. Exemplaren van het ontwerp
NEN-EN-ISO 9308-3 en NEN-EN-ISO
7899-1 zijn tegen vergoeding verkrijgbaar
bij het Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-2690390.

