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wel om de volgende redenen:
De milieugerichte levenscyclusanalyse in
haar huidige vorm is-zoalsgeblekenvooralgeschikt voor toepassing op procesniveau;
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Zowel bij de benchmark nis bij beleidsmatige en technische besluitvorming van waterleidingbedrijven wordt liet criterium milieu meegewogen. De milieugerichte Icveitscyclusanalyse \ m-lca
kwantificeert de milieugevolgen van eenproces waardoor ecu vergelijking en afweging tussen alternatieven mogelijk is. Het uitvoeren van m-lca-studies vereist echter, zelfs met lea-software, veel
kennis en begrip van de methodiek en vraagt bovendien veel tijd. Bij de waterleidingbedrijven
besraat derhalve de behoefte aan een hanteerbaar 'instrument', waarmee met beperkte kennis van de
achtergronden van delea-methodick en -programmatuur voorvee!voorkomende vraagstukken snel
een lea-studie kan worden uitgevoerd. Tegen deze achtergrond isin het kader van het bedrijfstakonderzoek het softwareprogramma LCAqua ontwikkeld. Ecu belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling istevens geleverd doorGemeentewaterleidingen Amsterdam, waar iumiddelsgoedc ervaringen met het programma zijn opgedaan.
Debelangstelling voor de milieugerichte
levenscyclusanalyse (m-LCA)van de kant van
de waterleidingbedrijven isde afgelopen twee
jaren sterk toegenomen. Deoorzaak moet
worden gezocht in het feit dat de methodiek
een uitstekend inzicht verschaft in de wijze
waarop het milieu zowel direct als indirect
wordt belast door de productie en distributie
van drinkwater. Dit inzicht stelt vervolgens de
drinkwaterproducent in staat om bijvoorbeeld
procesgerichte maattegelen op hun milieurendement te beoordelen. Tevens kan men bij
de keuze tussen meerdere zuivcrmgsscenario's
op basis van de uitkomsten van m-LCA's het
criterium 'milieu' laten meewegen. Voorkeuren voor te ondernemen acties en technische oplossingen kunnen opdeze wijze vanuit
milieuoogpunt worden beargumenteerd en
aan dit laatste blijkt ookjuist steeds meer
behoefte te bestaan. Verder wordt de methodiekeen belangrijke rol toegedacht bij het
uitwerken en opstellen van de milieuparagrafen in dediverse bedrijfsplannen.
Implementatie van de m-LCAop dit
schaalniveau vereist -zoals uit de commentaren van de bedrijfstak isgebleken -een
vereenvoudiging van de complexe structuur
van de methodiek. Daarom isin1997begonl6
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nen met de ontwikkeling van het softwareprogramma LCAqua,een bedrijfstakgerichte en
gebruikersvriendelijke vorm van de milieugerichte levenscyclusanalyse. Debedrijfstak kon
kennis maken met een eerste ruwe versie van
het programma op 3september 1997tijdens de
workshop 'm-LCA:van theorie naar praktijk',
georganiseerd door KiwaOnderzoek en Advies
samen met de projectbegeleidingsgroep
Milieu Aspecten Zuivering(MAZ).
Deverdere ontwikkeling van LCAqua
geschiedde tot op heden deels in het kadervan
het CollectieveOnderzoek drinkwaterbedrijven,deels in het kader van onderzoek voor
Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Primair
uitgangspunt bij de ontwikkeling van het
programma was dat het in principe voor ieder
waterleidingbedrijf op 'maat' moet kunnen
worden gemaakt. Dit had tot gevolgdat een
'gebruikersschil' moest worden ontworpen die
niet alleen de bediening van het LCA-instrumentarium moet vergemakkelijken, maar die
tevens moet kunnen worden afgestemd op de
specifieke behoefte van degebruiker, in casus
het waterleidingbedrijf
Om het geheel gestructureerd te laten
verlopen isin eerste instantie gekozen voor
een productieprocesgericht programma, en

In veelgevallen verschaft het productieproces een waterleidingbedrijfde meeste
mogelijkheden om effectieve milieumaatregelen te treffen.

Onderzoek op maat
Dekern van LCAqua wordt gevormd uit
'up to date'procesbeschrijvingen van zowel de
zuiveringsstappen als van producten van
toeleveranciers van bijvoorbeeld chemicaliën.
Zulks op een wijze diedeLCA voorschrijft.
Uitgezocht moet derhalve worden waar de
processen ingrijpen op het milieu, op welke
wijze deze ingrepen kunnen worden gekarakteriseerd en gekwantificeerd in termen van
energieverbruik, emissies en materialenverbruik. Vooral het kwantificeren van de
ingrepen isvoor een belangrijk gedeelte
'maatwerk'. Devereiste en bijbehorende datastruccuur moet immers aangepast worden aan
de huidige situatie van het betreffende waterleidingbedrijfdie het programma wil gaan
gebruiken (energieverbruik, chemicalienverbruik, spoelwaterproducrie etc), alsmede
aan de toekomstige alternatieven op productieniveau die voor degebruiker interessant
zijn (nieuwe zuiveringsstappen, andere
vormen van energieverbruik etc.)Demate van
zorgvuldigheid waarmee dit geschiedt, bepaalt
voor een belangrijk gedeelte de kwaliteit van
de uitkomsten van deLCA.
Met dezegedachte in het achterhoofd isin
het kader van het maatwerkonderzoek door
Kiwa Onderzoek enAdviessamen met
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GW)de
werkzaamheid van de programmatuur
getoetst en verder 'uitontwikkeld'. Hierbij
werd de volgende vraagstelling gezien als rich-
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tinggevend voor het onderzoek:
Waar willen weLCAquavoorgaan gebruiken?
Biedt LCAqua hiertoe de mogelijkheden?,
en zoja;
Welke data moeten worden aangeleverd?
Deeerste vraag kon snel door GWworden
beantwoord: de uitbreidingsvarianten van het
productiebedrijf Leiduin moesten op hun
milieumerites worden beoordeeld (zie afbeelding 1). Omdar het hier een procesgerichte
toepassing betrofkon vraag 2met 'ja' worden
beantwoord. Vervolgens kwam, zoals uit de
vraagstelling blijkt, aan de orde welke data
moeten worden aangeleverd om een zinvolle
toepassing van LCAqua mogelijk te maken.
Overeenkomstig deLCA-voorschriften werd
van de huidige processen waaruit het zuiveringstraject isopgebouwd een uitgebreide
analysegemaakt van de ingrepen die, hetzij
direct, hetzij indirect, een gevolg hebben voor
het milieu, zoals de LCAdat definieert.
Vervolgens werd hetzelfde gedaan voor de
realistische uitbreidingsscenario's dieGW
eveneens aan een milieukundige beoordeling
wilde onderwerpen. Daartoe moesten dezogenaamde 'procesformats' worden opgesteld van
hyperfiltratie, electrodialyse en diepinfiltratie,
waarbij gegevens zijn ontleend aan de
uitkomsten van eerder door GWverricht
experimenteel onderzoek. Na het opnemen
van de formats in de data-base van LCAqua
kon een eerste toetsing beginnen.

Uit dedoor GWverrichte proefsessies met
LCAquableekvervolgens dat nog onvoldoende
duidelijk was aan welke thema's en in welke
mate door een proces werd bijgedragen, een
tekortkoming waarop ookal in een eerder
stadium door de projectbegeleidingsgrocp
MAZwerd gewezen.Alsantwoord hierop is de
mogelijkheid aangebracht om per procesonderdeel de afzonderlijke bijdragen aan de
thema's inzichtelijk te maken en zodoende de
belangrijkste oorzaken van de score te achterhalen.Afbeelding 3 geeft een voorbeeld van de
gewogen score.Hiermee wasvoor wat betreft
GWaan de eisen voldaan en konden de
studies met LCAqua beginnen.

tieke parameters die
gekoppeld kunnen
worden aan voor de
OK
LCAbruikbare input.
Voor de ontharding
zijn dit o.a. NaOHverbruik, granaatzandverbruik en
pompenergie. Deze
processen en bijbehorende parameters zijn
vervolgens opgenomen in de data-base
van LCAqua.Voordeel
van deze aanpak is dat
het effect van procesgerichte maatregelen
viaverandering van
de 'defaults' kan
worden gekwantificeerd.Afbeelding 2
geeft een voorbeeld
van de wijze waarop
proceskeuze en karakterisering binnen
LCAqua geschiedt.

Met liet oog op de toekomst
Met de totstandkoming van LCAqua is de
basis gelegd voor grootschalige toepassing van
de LCAdoor de drinkwaterbedrijven in Nederland. Het hier besproken onderzoek heeft
immers aangetoond dat het pasklaar maken
van LCAquavoor degebruiker tot de
mogelijkheden behoort. Dit betekent geenszins dat hiermee een eindstadium is bereikt.
Ten eerste isdegebruiker van het instrument
gebaat bij de aanwezigheid vangoed gevalideerde data, d.w.z. in LCA-jargon betrouwbare procesformats. Met name van de kant van
de toeleveranciers van materialen en chemicaliën doen zich nogal wat problemen voor.
Nog maar al te vaak blijft de achtergrond van
een product 'fabrieksgeheim'. Verheugend is
te mogen constateren dat de terughoudendheid diede fabrikant ten aanzien van het
ontrafelen van dit geheim betracht, begint af
te nemen.

Doordat LCAqua tevens de mogelijkheid
verschaft processen te koppelen en ingevoerde
waterbalansen te controleren kan uiteindelijk
opgebruikersvriendelijke wijze een procesboom worden opgesteld en doorgerekend.
Omdat normalisatie (hoeerg is debijdrage aan
een milieuthema?) en weging van milieuthema's (hoeveelzwaarder tillen weaan verzuring
dan aan broeikaseffect?) een wenselijke doch
uiterst subjectieve handeling is,is in LCAqua
tevens de optie aangebracht om zelfdeze twee
stappen naar eigen oordeel uit te voeren.Is
hieraan geen behoefte dan wordt de normalisatie en weging per default uitgevoerd volgens
de ECO-indicator 515, een weegmethode die in
brede kring wordt geaccepteerd.
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Zo zijn m.b.t. de productie van actieve
kool valide gegevens beschikbaar gekomen,
dankzij de bereidwilligheid van de producenten. Het opzetten van een uitgebreid drink-
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LCAquagewogenmilieueffecten
gswetken
P*«>*e»

Werbods: ECO-8SEuro«e

Gewogenmilieu-effecten(mpt/m3)vanhetprocesPO.NaOhM
960e-4
768e-4
576e-4
384e-4
192e-4
000e3

Ki*:S
TOTAAL VERZ

«ma
BRKS

03

EUTR

ZWM

CARC

WSM©

ZSMG

PEST

S8SINaOH
î|i§ Sntzand(perj

Gebruiksvriendelijkheid
Om een eenvoudige gebruikersschil over
de LCAte leggen isgetracht de zuiveringsprocessen die onderdeel uitmaken van de scenario's vast te leggen in een aantal karakteris-
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LCAqua, een logisch antwoord?
Watzijn deconsequentiesvandeontwikkelingvanLCAqua?Allereetst ismetdetotstandkoming vanditptogtammainvullinggegevenaandevraagvandebedrijfstak naareenhanteerbare'milieuthermometer'. Bovendienlaathetdewaterleidingbedrijven samen
werkenaandetotstandkomingvaneengevalideerdedrinkwaterdata-baseviahetzogenaamde'opmaat'makenvanLCAqua,d.w.z.
afstemming vandemogelijkheden vandesoftware opdeindividuele
behoefte vandegebruiker.Omdeuitkomsten vandeLCA-studies
hetgewenstegewichtmeetegevenendebedrijfstak de mogelijkheid
teverschaffen resultaten vandiversestudiestekoppelenishet
gebruikvanvalidedata-sets eneen uniforme werkwijze namelijk
eenabsolutevoorwaarde.DoorhetgebruikvanLCAquawordtaan
dezevoorwaarden voldaan.

waterdatabestand enhet regelmatig'upgraden'daarvaniseenblijvende activiteitdie
gekoppeld isaanhetgebruikvandem-LCA
t.b.v.milieustudies.
TentweedezalLCAquamoeten worden
uitgebreid metalleprocesunitsdieinpotentie
toepassingsmogelijkheden hebben inde
drinkwaterbereiding.
Eenanderebelangrijke ontwikkelingis
datdevootkeurvoorhetgebruikvandemLCAdoordewaterleidingbedrijven zichniet
meeralleenbeperkttothetdrinkwaterpro-

ductieproces.Ookde
milieu-effecten die
eengevolgzijnvande
winningendistributiewilmenopeen
vergelijkbare manier
inzichtelijk maken.
Zulksmethetoogop
dekwantitatieve
onderbouwingvan
strategischekeuzes,
bijvoorbeeld over
tweede leidingnetten
enwinlocaties.Ook
hierkanLCAqua
uitkomst bieden,
maardanineenwat

andererol.

endusLCAquacomplementair temakenaan
dievanNICHE,dandatmoetwordengepoogd
omallesinLCAquaonder tebrengen.
Baserenweonsopdehuidigeontwikkelingendieplaatsvinden binnen de LCAmethodiek,endiedoorKiwaactiefworden
gevolgd,danmagechterdeverwachting
wotdenuitgesproken dathetincorporeren van
ecologischeingrepen optermijn mogelijk is
(ECO-Indicator98?).Opdatmoment kan
wordenoverwogenomLCAquaookecht'locatiespecifiek' temaken. «
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