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plannen (zieooktekstkader onderaan).Bovendien kanactiefgebruik vandem-LCAtijdens
hetontwerp vannieuweinstallaties ofprocessenhelpenbij hetgenereren vanmilieuvriendelijke oplossingen.
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Debelangstelling voordemilieugerichte levenscyclusanalysc in-Li>\ ishi|dewaterleidingbedrijven delaatstejarensterk toegenomen.Indet kadervan hctgczamculijkc onderzoek vande
waterleidingbedrijven isdenodigeruimte vrijgemaakt omvoldoende inhoudelijke kenniste
vergaren, omzooptimaal mogelykgebruik tekunnen maken van demethodiek. Ook isgeblekeu dat
somsmisverstanden bestaan overdemogelijkheden enbeperkingen vanhet instrument ofoverde
interpretatie vande resultaten. Ditartikel poogt eenbijdrage televerenaan ecubeterbegripvan de
m-LCAenhaar toepassingsmogelijkheden.
In 1994isinhetkader vanhetgezamenlijkeonderzoek vande waterleidingbedrijven
hetonderzoeksproject 'Milieuaspectenzuivering(MAZ)'gestart.Doelvanhet onderzoek
wasomeenconcreetantwoord tegevenopde
vraagwelkemogelijkheden eenwaterleidingbedrijfterbeschikkingstaanomdemilieubelasting,diehetproduceren vandrinkwater
veroorzaakt,tebeperken.
Ditbetekendedatallereerstgezocht
diendeteworden naareenbruikbare definitie
vanhetbegripmilieu envervolgensnaareen
methodeomdeschadediedat'milieu' wordt
toegebrachtopeenduidigewijzemeetbaar te
maken.Alspoedigbleekdatdemilieugerichte
levenscyclusanalyse (m-LCA)hiervoor in principegeschikt is.Sindsdien isdebelangstelling
voordit instrument bijdewaterleidingbedrijven sterk toegenomen.
Deuitkomsten vanuitgevoerdem-LCAstudieslatenzienwaarenopwelkewijzehet
milieu wordtbelastdoordeproductievan
drinkwater.Ditinzichtstelt vervolgensde
drinkwaterproducent instaatomprocesgerichte maatregelen ophunmiheurendement
tebeoordelen,waardoor keuzesvoorteondernemenactiesenprocestechnische ingrepen
vanuit milieuoogpunt kunnen worden onderbouwd.Demethodekandanookuitkomst

biedenbijhetuitwerken enopstellen vande
milieuparagrafen indediverse bedrijfs-

m-LCA en drinkwater
Indem-LCA-studiesdietotdusverrein
hetkadervanhetgezamenlijkeonderzoek,
alsmedeinopdracht vanenkele afzonderlijke
waterleidingbedrijven zijn uitgevoerd,is
behalvevoorhetproductieproces ookde
milieubelasting tengevolgedistributie enhet
gebruikvandrinkwater onderzocht.De
uitkomsten vandezestudieszijnzondermeer
inzichtverruimend enuiterstbruikbaargebleken.Tevenszijn beperkingen vandemethodiekaanhetlichtgetreden dieinhetonderzoekdenodigeaandacht vrageneninmiddels
ookhebbengekregen.Hetgaathierbij vooral
omdevolgendeaspecten:
hetuitvoerenvaneenm-LCAvereisteen
gedegen kennisvandemethodiek,(zuiverings)processen enoptredendeemissies
naarlucht enwater.Aandeze specifieke
kennisontbreekt hetvaak.Deervaringen
vanoperatorsendeskundigen zullen
moetenwordengebundeld alvorens tot
hetuitvoeren vaneenm-LCAkanworden
overgegaan;
deuitkomsten vanm-LCA-studies worden
sterkbepaalddoordekeuzevande
systeemgrenzen endegevolgdeprocedures.Overdevraagwaarnognetwelen
waarnetnietmeergevolgenvoorhet
milieuzichtbaarzijndient uiterst

Rol van de m-LCA in milieubeleid en milieuzorg
Inseptember 1997hieldKiwaOnderzoekenAdviessamenmetde projectbegeleidingsgroep
MilieuAspectenZuiveringdeworkshop'm-LCA: vantheorienaarpraktijk'. Eénvandesprekerswasdrs.A. Hoekstra(DZH).Naarzijn meninggaatdem-LCAbinnen de(bedrijfsinterne)
milieuzorg eensteedsduidelijker plaatsinnemen.Indeeersteplaatsisereensterke behoefte
aaneenmeet-enregistratiemiddel.Dem-LCAisinfeite zo'nmiddel.Desterkepunten vande
methode,tewetendeordeningssystematiek alsmededemogelijkheid om milieuknelpunten
aantegeven,verschaffen hetmilieuzorgsysteem zijn basis.Kansenvoortoepassingvande
m-LCAbinnen deproduct- enmilieuzorgindewaterleidingsector zietHoekstradanook
vooralindevormvaneenmanagement tooi.Alsargument hiervoor voerthijaandateengoed
functionerend milieuzorgsysteem zoweldeinternealsexternetoetsen (gecertificeerde zorgsystemen)vankritiekmoetkunnenweerstaan.Kenmerkvan eendergelijk systeemisde
aanwezigheid vandeelementen 'plan/do/check en action'.Hierbij isdem-LCAwelhaasteen
onmisbaar instrument:"zijgeeft hetbegripmilieuhanden envoeten,isinstaatom milieueffecten tengevolgevandrinkwaterproductie tekwantificeren, kanhetwaaromvanbepaalde
(milieu)maatregelen onderbouwen enmaaktduidelijk waarmilieuwinst tegenacceptabele
kostenhaalbaar is.Bovendienkunnen prestatie-indicatoren wordenberekendenkanaande
uitkomsten vanMER'smeerdimensiewordengegeven".Vooreenfrequent gebruikvande
m-LCAdoorwaterleidingbedrijven dientechtereenopmaatgemaakt m-LCA-instrumentariumbeschikbaar tezijn,datbetrekkelijk eenvoudigkanwordenbediend.Isdatereenmaal,
dankandoordedrinkwaterproducent daadwerkelijk invullingwordengegevenaanhetnationalebeleidt.a.v.duurzameontwikkeling.Hoekstraconstateert tottevredenheid dathiermee
zowelinhetgezamenlijke onderzoekvandewaterleidingebdrijven alshet bedrijfsgerichte
onderzoek reedseenaanvanggemaaktis.
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genuanceerd te worden nagedacht. Ook
hier speelt de inbreng van deskundigen
een cruciale rol;
in bepaalde gevallen kunnen meerdere
'levensfasen' van de waterdruppel niet los
van elkaar worden gezien.Wijzigingen in
het productieproces kunnen bijvoorbeeld
leiden tot significante verschillen in de
milieubelasting tijdens het gebruiks- en
afvalstadium. Ook albeperken weons in
eerste instantie tot de drinkwaterproductiedan nog dienen voor een objectieve
milieubeoordeling gevolgen die in de
distributie- en gebruiksfase van het
drinkwater optreden en die direct gerelateerd zijn aan de waterkwaliteit, in de
studie te worden meegenomen;
ecologische effecten, zoals verdroging,
o.m. vanwege hun plaatselijke karakter,
kunnen binnen de huidige LCA-contcxt
niet worden meegewogen.

"MAZ-cascade"
oriëntatie
toetsing
case-studies
evaluatie
maatwerk
d u s w « e t w a a r v o orj e ' m g e b r u i k t
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Wat kan w e l , w a t k a n n i e t ?
Afbeelding 1 geeft een overzicht van de
verschillende onderzoeksfasen die binnen het
MAZ-project tot dusverrezijn doorlopen. Deze
zogenaamde 'MAZ-cascade' iseen afgeleide
van de voortschrijdende inzichten die werden
verkregen tijdens het uitvoeren van m-LCA's.
Dem-LCA(inclusiefsoftware) werd alvrij snel
gezien als het meest geschikte 'milieu-instrument' dat op dit moment voorhanden is:de
m-LCAschept orde,zer aan tot genuanceerder
denken over het nemen van milieumaatregelen en is in staat de 'milieuthermometer' van
een numerieke schaal te voorzien. De methode
echter is weinig 'transparant' en vereist veel
specialistische kennis.Hierdoor dreigt het
gevaar van oneigenlijk gebruik van de methodiek,onder meer vanwege onduidelijkheden
over de randvoorwaarden waaronder eenLCA
dient te worden uitgevoerd (zieook tekstkader hiernaast).
Het lijkt er op dat de m-LCAsteeds meer
wordt gezien als hét instrument bij uitstek
voor het nemen van strategische beslissingen
en wordt geacht een soort universele meetlat
tezijn voor meerdere CRIME-DAVcriteria (zie
afbeelding 2).Zo isersprake van een toenemende behoefte om de m-LCAmeer voor
locatiespecifieke studies in te zetten (puntlozingen, verdroging).De methodiek schiet
hierin echter (nog) tekort. Een (indirecte)
bijdrage door een drinkwaterproductiebedrijf
aan bijvoorbeeld de versterking van het grensoverschrijdende milieuprobleem broeikaseffect kan m.b.v.de m-LCAworden berekend,
doch voor locale beïnvloeding van het milieu,
ofbeter gezegd de natuur, ontbreken de noodzakelijke rekenmodellen.
Dit isook niet zo verwonderlijk, aangezien milieubelastende ingrepen zich op
locaal niveau zeer verschillend kunnen mani24 H 2 0 - 16-1999

95

'96

97

'9*

MAZ-coscade.Aandehandvanvoortschrijdendeinzichtenenbeschouwingentijdensdevergaderingenmet
deprojectbegeleidingsgroepiseenaantal belangrijkeactiesuitgezetdiehetonderzoek'Milieuaspectenzuivering'haarhuidigevormhebbengegeven.

festeren. Hierbij spelen met name de eigenschappen van het betreffende ecosysteem een
belangrijke rol. Een model alsNICHE isop dit
moment veelbeter in staat om de ecologische
gevolgen van ingrepen in kaart te brengen,
reden waarom Kiwa op dit moment samen
met een aantal andere onderzoeksinstituten
vooral zoekt naar een manier om de uitkomsten van de m-LCAen NICHE complementair
te maken. Een ander probleem is weging van
locale aantasting t.o.v. mondiale milieu-

thema's.Slechts in de directe omgeving van
een verdroogd gebied ervaart men de gevolgen.
Vaneen bijdrage aan het mondiale probleem
van ozonlaagaantasting ervaart in principe
iedereen de gevolgen.
K w a l i t e i t van i n v o e r g e g e v e n s
Een ander belangrijk aandachtspunt bij de
uitvoering van m-LCA'sisde kwaliteit van de
input. Om het instrument degewenste gevoeligheid te kunnen meegeven en om de geloof-

m-LCA-bouwdoos uitbreiden of niet?
Tijdens dezelfde workshop legde dagvoorzitter drs.F.Jutte in zijn openingstoespraak het
accent op degevolgen die brede toepassing van de m-LCAheeft voor degebruiker, in casu het
waterleidingbedrijf Naar zijn mening betekent dat keuze voor het m-LCA-concept niet automatisch betekent dat er nu direct een eenvoudig tebedienen instrument beschikbaar is waarmeede ernst van milieuproblemen in "een handomdraai kan worden gemeten". Zoals gebleken vereist het uitvoeren van m-LCA'snamelijk een flinke dosis zelfwerkzaamheid, onder
meer omdat de uitkomsten van de analyses nooit beter zijn dan "wat men er in stopt". Jutte
trekt hierbij een treffende parallel met de inmiddels beroemde Meccanobouwdoos: ook binnen
het Meccano-concept heeft men te maken met een standaard bouwdoos (basisvorm, gatafstand) waarmee een scala aan voertuigen, machines etc.te bouwen is.Het plafond van een
bouwdoos in kwestie wordt bepaald door devo rmen (alleen rechthoekig ofwielen) en de
aantallen van de onderdelen. Echter binnen de mogelijkheden en beperkingen van dedoos is
het met name ook het creatiefvermogen van de bouwer dat bepalend is voor het eindresultaat.
Wanneer blijkt dat voor de voltooiing van het bouwwerk één ofmeerdere essentiële onderdelen ontbreken kan worden overwogen ofhet de moeite waard isom deze te ontwikkelen.
Ditzelfde geldt voor het m-LCA-concept. Binnen het project moet dan ook worden getracht
een standaard "bouwdoos" met degewenste uitbreidingen en een duidelijke handleiding te
ontwerpen. Hiervoor ishet nodig dat ervoldoende duidelijkheid bestaat over het doel waarmeemen binnen de bedrijfstak de levenscyclusanalyse wilgaan gebruiken en wat daarbij de
verwachtingen zijn. Ook speelt de vraag ofdeze verwachtingen welrealistisch zijn, of- terugkerend naar de"Meccanodoos"-alseral behoefte isaan nieuwe onderdelen, kunnen deze dan
welworden vervaardigd?
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geslaagde poging ondernomen. Het gezamenlijke onderzoek van de waterleidingbedrijven
1999biedt voorts de nodige ruimte voor de
verdere ontwikkeling van LCAqua. *'

LCAgebruikenvoorstrategische
keuzes?
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Voordrachtengehouden tijdens deworkshop '1CAvan theorie
naar praktijk', 3september 1997:
Hoekstra, A.; over de betekenis van de m-LCA voor de (bedrijfs-

;

interne) milieuzorg,
Jutte, F;algemene beschouwing over de betekenis van de m-LCA

Ajb.;

CRIME-DAVmeetlat. 'De m-LCA kan veel m a a r met alles'. Voor het beoordelen van ecologische aantasting
iseen instrument als N I C H E beter toegerust en mag zich om die reden niet zomaar in de 'schaduw' laten
zetten door de m-LCA. Ecrier dientgezocht te worden naar het complementair maken van m-LCA en

met mogelijkheden engebruiksaanwijzingen. Standvan

NICHE, een actie waarbij het strategische beslismodel CRIME-DAV zeergebaat is.

het onderzoek'

waardigheid en bruikbaarheid van de uitkomsten te vergroten, isvoor de resterende onderzoeksperiode ruimte gemaakt voor het opzetten van valide datasets. Naast volledigheid in
de kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving
van productieprocessen die (in)direct aan de
drinkwaterproductie kunnen worden gekoppeld, wordt gestreefd naar voldoende differentiatie.Dit laatste om mogelijk te maken dat
een drinkwaterproducent ook de keuze uit
verschillende alternatieven (bijvoorbeeld
chemicalie aofb?) op milieugronden kan
staven.
Omdat gebleken isdat energieverbruik
een substantiële bijdrage levert aan het energieprofiel van het product drinkwater is door
Netals bijdebekendeMeccanodooshetgevalis,dienen
eerstnieuweLCA-onderdelentewordenvervaardigdals
uitbreidingvanhetaantaltoepassingengewenstis.
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Kiwa het initiatiefgenomen om te komen tot
de oprichting van een m-LCA-platform voor de
nutsseccor,waar voldoende deskundigheid
kan worden aangewend om te komen tot
betrouwbare gegevens over energieproductie.
Ook ishet daarbij de bedoeling om bij het
uitvoeren van m-LCA's te komen tot uniforme
afspraken over tevolgen procedures en
gebruik van energie-formats. Op termijn
kunnen dan de resultaten van diverse door de
nutssector uitgevoerde studies aan elkaar
kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld in
het kader van ketenstudies.
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LCAqua
Verwacht mag worden dat een groeiend
aanral waterleidingbedrijven gebruik gaat
maken van de mogelijkheden van de m-LCA.
Daarnaast mag er van worden uitgegaan, zoals
hierboven isaangegeven, dat wede komende
jaren worden geconfronteerd met een toenemende differentiatie in het gebruik van de
methode. Juist daarom is het nodig de m-LCA
te voorzien van een gebruikersvriendelijkere
'jas', meer transparantie en dejuiste gebruiksaanwijzingen. Ook een niet m-LCA-specialist
moet het instrument kunnen bedienen en
inzicht hebben in de wijze waarop de 'milieuscore' tot stand komt.
Eerst dan iser sprake van een handzaam
instrument dat op de 'werkvloer' een practische toepassing kan vinden. Met de ontwikkeling door Kiwavan het softwareprogramma
LCAqua, waarvoor in het kader van het
Bedrijfsgerichte onderzoek de impuls werd
gegeven door Gemeentewaterleidingen
Amsrerdam, ishiertoe een eerste serieuze en
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