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Voorwoord
Voor u ligt het hoofdrapport van het onderzoek "Energie- en milieubalansen voor bedrijfssystemen
in de glastuinbouw". Vanuit praktijk, onderzoek en beleid werden en worden de nodige vraagtekens gezet bij bepaalde ontwikkelingen op milieugebied in de glastuinbouw. Een voorbeeld
hiervan is het overschakelen van grondteelt op een recirculerende substraatteelt. Er wordt vanuit
gegaan dat hierdoor de milieubelasting op het glastuinbouwbedrijf wordt verlaagd. De vraag is
echter of de milieubelasting niet wordt verplaatst van het tuinbouwbedrijf naar de produktie- en
afvalfase van de benodigde produktiemiddelen. Om een dergelijke vraag te kunnen beoordelen,
moet dus de milieubelasting die ontstaat in de gehele levenscyclus "van wieg tot graf" worden
beoordeeld. De aanleiding voor dit project was het ontbreken van inzicht in de milieubelasting die
ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van de produktiemiddelen die worden verbruikt tijdens het
produktieproces op een glastuinbouwbedrijf. Om de milieubelasting gedurende de gehele
levenscyclus van een produkt systematisch in beeld te brengen, is door CML, TNO en B&G een
methodiek voor "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten" ontwikkeld. Medegefinancierd door NOVEM en Provincie Zuid-Holland is in dit onderzoek de bruikbaarheid van deze
LCA(LevensCyclusAnalyse)-methode voor toepassing in de glastuinbouw onderzocht. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in het voor u liggende hoofdrapport Bruikbaarheid. Hiervoor
zijn een tweetal casestudies uitgevoerd naar de milieubelasting van ronde tomaten en kleinbloemige rozen geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en
substraatteelt met recirculatie. De opzet en resultaten van deze casestudies zijn resp. weergegeven
in dedeelrapporten Ronde tomaten enKleinbloemige rozen.
Bij de uitvoering van dit onderzoek zijn erg veel mensen op velerlei wijze behulpzaam geweest.
Een aantal mensen worden in het bijzonder bedankt, namelijk:
* De leden van de begeleidingscommissie: Constan Custers en later Ed Weijdema (NOVEM),
Rob Schröder (Provincie Zuid-Holland), Nico de Groot en later George Beers (Landbouw
Economisch Instituut), Olaf Hietbrink (Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw),
Dries Waayenberg (Instituut voor Milieu en Agritechniek), Peter van Weel (Proefstation voor
de Bloemisterij Nederland), onder voorzitterschap van Jan Ammerlaan (Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas).
* René Kleijn en Paul Mulder van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) voor de
ondersteuning.
* Agnes van Regteren die tijdens haar afstudeeronderzoek van de Agrarische Hogeschool Delft,
studierichting Tuinbouw, de opzet voor de casestudie naar kleinbloemige rozen heeft
gemaakt.
* De PTG-medewerkers Jan Nienhuis en Peter de Vreede die het onderzoek hebben uitgevoerd
en de publicaties hebben geschreven en hun collega Sonja Houben die zeer behulpzaam is
geweest bij het verwerken van degrote hoeveelheden informatie.
Daarnaast verdienen ook alle tijdens dit onderzoek geraadpleegde deskundigen uit onderzoek,
voorlichting en bedrijfsleven onze dank voor het beschikbaar stellen van informatie over
verbruiken en samenstelling van produktiemiddelen. Wij hopen dat dit onderzoek het inzicht
vergroot in de milieubelasting die ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van de produktie van
glastuinbouwprodukten en dat de LCA-methode op een positieve manier wordt gebruikt als
hulpmiddel bij het verminderen van de milieubelasting vande glastuinbouw.
Naaldwijk, augustus 1994

Ir. J^K.J. Ammerlaan
tfdafd. Bedrijfssynthese PTG
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Samenvatting
De Nederlandse glastuinbouw is een zeer intensieve vorm van landbouw. Per oppervlakte eenheid
wordt een grote economische waarde aan groente, bloemen, potplanten en opkweekmateriaal
gerealiseerd. De zeer intensieve produktie kent echter een aantal directe en indirecte gevolgen
voor het milieu. Direkte milieugevolgen zijn o.a. de uitstoot van verbrandingsgassen, uitspoeling
van meststoffen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Indirekte milieugevolgen ontstaan
tijdens de produktie en de afvalverwerking van de in de glastuinbouw verbruikte produktiemiddelen. In het milieubeleid voor de glastuinbouw wordt o.a. aangegeven dat moet worden gestreefd
naar gesloten bedrijfssystemen. Uitgangspunt bij de keuze voor gesloten bedrijfssystemen is
geweest dat ze in totaliteit resulteren in een lagere milieubelasting. Overschakelen op een gesloten
bedrijfssysteem mag dus niet leiden tot het afwentelen van milieubelasting van het tuinbouwbedrijf
naar de produktie- en de afvalfase van de voor het gesloten bedrijfssysteem benodigde materialen.
Om te kunnen beoordelen of gesloten bedrijfssystemen, met als voorbeeld een recirculerende
substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting opleveren dan grondteelt, moet de milieubelasting worden beschouwd die ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van grondstofwinning tot en
met de afvalfase van de in het bedrijfssysteem verbruikte produktiemiddelen. Vanuit o.a. de
tuinders en het onderzoek werd regelmatig de vraag gesteld of recirculatie van drainwater, in
kombinatie met een substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting in de gehele levenscyclus
oplevert dan grondteelt. Naast deze vraag werden ook vragen gesteld over de milieubelasting van
bepaalde materialen, energieverbruik e.d. Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, is
inzicht nodig in de milieubelasting die ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van de verbruikte
produktiemiddelen.
Probleem- en doelstelling
Het ontbreken van dit inzicht vormde de aanleiding om het project "Energie- en milieubalansen
voor bedrijfssystemen in de glastuinbouw" uit te voeren. Onderzoeksdoel van dit project is om te
komen tot een methode voor het opstellen van energie- en milieubalansen voor bestaande en
nieuwe bedrijfssystemen in de glastuinbouw. Na een inventarisatie van geschikte methoden voor
het opstellen van energie- en milieubalansen is de methodiek voor milieugerichte levenscylcusanalyses (LCA's) naar voren gekomen als een methode die goed aansluit op de probleem- en
doelstelling van dit project. In het project is vervolgens besloten om aan te sluiten op deze
methodiekontwikkeling en de bruikbaarheid te onderzoeken van de LCA-methode als hulpmiddel
om verschillen in milieubelasting tussen produkten gebruikt in of geproduceerd door de glastuinbouw te onderzoeken te beoordelen. De bruikbaarheid wordt bepaald aan de hand van de
mogelijkheden en beperkingen van de LCA-methode om vragen op het gebied van glastuinbouw
en milieu te beantwoorden. Om hier inzicht in te krijgen is gebruik gemaakt van algemene
informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de LCA-methode en zijn daarnaast twee
casestudies uitgevoerd. In deze casestudies is met behulp van de LCA-methode voor zowel ronde
tomaten als voor kleinbloemige rozen een vergelijking gemaakt tussen de milieubelasting van
produktie in de bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met
recirculatie het drainwater. Er is gekozen voor deze drie bedrijfssystemen, omdat regelmatig de
vraag wordt gesteld of recirculeren van het drainwater, veelal in kombinatie met een substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting in de gehele levenscyclus oplevert dan grondteelt. De
probleemstelling voor de casestudies is de vraag wat de milieuingrepen en -effecten zijn, ten
gevolge van energie- en grondstoffenverbruik, emissies en afvalstoffen, van de tijdens de
produktie van ronde tomaten en kleinbloemige rozen verbruikte produktiemiddelen in de
produktiefase, de verbruiksfase op het glastuinbouwbedrijf, en de afvalfase.

DeLCA-methode
Zoals reeds is aangegeven wordt in de casestudies gebruik gemaakt van de methode voor
"Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten". Deze methode is ontwikkeld onder coördinatie van het CML, het Centrum voor Milieukunde Rijksuniversiteit Leiden. De methode vormt
het uitgangspunt voor de Nederlandse onderzoekspraktijk van milieugerichte produktbeoordeling.
Inmiddels is er voor deze methode een brede internationale ondersteuning aanwezig. Uitgangspunt
van de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) is dat een produktbeoordeling zich moet baseren
op een onderzoek naar alle soorten milieueffecten ten gevolge van energie- en grondstoffengebruik, emissies en afvalstoffen die vrijkomen tijdens de gehele levenscyclus van het produkt of
materiaal 'van wieg tot graf, d.w.z. van de winning van grondstoffen tot en met de uiteindelijke
afvalverwerking. De LCA-methode maakt het vervolgens mogelijk om alle relevante kennis over
de milieu-effecten van een produkt gestructureerd in beeld te brengen. Uiteindelijk ontstaan
zogeheten milieuprofielen. Een milieuprofiel geeft weer hoe een produkt scoort op de verschillende milieu-aspecten. De milieuprofielen maken het mogelijk om produkten of produktontwerpen te
beoordelen en met elkaar te vergelijken. Een LCA geeft aan wat in het algemeen beter is voor het
milieu. In een LCA worden milieuingrepen vertaald in potentiële milieueffecten op wereldschaal.
De werkelijke, locatiespecifieke milieueffecten zijn niet meegenomen in de beoordeling. Voor het
beoordelen van locatiespecifieke milieueffecten is een milieueffectrapportage (m.e.r.) in het
algemeen beter geschikt dan een LCA.
Een milieugerichte levenscyclusanalyse wordt in vijf stappen uitgevoerd, namelijk doelbepaling,
inventarisatie, classificatie, evaluatie en verbeteranalyse. In de doelbepaling wordt vastgesteld wat
het eigenlijke doel van de LCA is en voor welke toepassing de LCA wordt gebruikt. Het resultaat
van de doelbepaling is een meer of minder nauwkeurige specificatie van het te onderzoeken
produkt en de tijd en de plaats waarvoor de betrokken processen representatief moeten zijn. Het
uitgangspunt bij de LCA is niet het produkt als zodanig, maar de functie die het vervult, b.v. "het
verpakken van 1 liter consumptiemelk". Als vergelijkingseenheid wordt de functionele eenheid
gedefinieerd. In de inventarisatie worden vervolgens de processen die de levenscyclus vormen
gerangschikt in een procesboom. Van deze processen worden de milieuingrepen bepaald.
Milieuingrepen zijn een direct door menselijk handelen veroorzaakte verandering van het milieu,
ofwel onttrekkingen aan en emissies naar het milieu. Het resultaat van de inventarisatie is de
ingreeptabel; een lijst met alle bij de functionele eenheid behorende milieuingrepen. In de
classificatiefase wordt van de milieuingrepen nagegaan wat hun potentiële effecten op het milieu
zijn. Per functionele eenheid wordt de bijdrage aan de milieuproblemen gekwantificeerd door de
milieuingrepen te vermenigvuldigen met een classificatiefactor. Een classificatiefactor geeft het
effect van één eenheid milieuingreep aan een bepaald milieueffect weer. Resultaat van de
classificatie is het milieuprofiel, een tabel met de potentiële milieueffecten van een functionele
eenheid in de vorm van effectscores. Andere gangbare termen voor milieuprofiel zijn ecoprofiel,
milieubalans en ecobalans. Om de effectscores meer betekenis te geven, kunnen ze worden
genormaliseerd, door ze te relateren aan de bijdrage van een bepaalde gemeenschap gedurendeeen
bepaalde tijd aan datzelfde probleem. In de evaluatiefase vindt de uiteindelijke beoordeling van de
functionele eenheid op zijn potentiële milieueffecten plaats. Bij de evaluatie van de in de
classificatie opgestelde milieuprofïelen wordt een vergelijkende uitspraak gegeven. Milieutechnisch
kunnen de verschillende effectscores nog niet tegen elkaar worden afgewogen. Een weging is
derhalve altijd subjectief. In de verbeteranalyse tenslotte worden aangrijpingspunten in de
levenscyclus gezocht, waarmee produkten en processen milieuvriendelijker kunnen worden
(her-)ontworpen.

10

Werkwijze casestudies
In de casestudies naar ronde tomaten en kleinboemige rozen geven de onderzochte bedrijfssystemen drie verschillende produktieprocessen van ronde tomaten en kleinbloemige rozen weer.
Tomaten of rozen van een grondteelt of van een substraatteelt zijn kwalitatief vergelijkbaar en
worden voor dezelfde consumptiedoeleinden gebruikt. De tomaten of rozen geproduceerd in de
onderzochte bedrijfssystemen vervullen per eenheid produkt dus dezelfde functie. De functionele
eenheden in de deelonderzoeken zijn de produktie van resp. 1kg oogstrijpe ronde tomaten en 1
bos (= 20 stuks) oogstrijpe kleinbloemige rozen door de Nederlandse glastuinbouw. In dit
onderzoek is een afbakening gemaakt naar de produktiewijze in de Nederlandse glastuinbouw. Bij
alle processen is zoveel mogelijk uitgegaan van de huidige wijze van uitvoering in de Nederlandse
glastuinbouw. De beschrijvingen van de onderzochte bedrijfssystemen geven zo goed mogelijk de
praktijksituatie vande teelt indezebedrijfssystemen weer.
Het verbruik van produktiemiddelen tijdens de teelt, en de daarmee samenhangende milieubelasting, wordt meegenomen tot het moment dat de tomaten of rozen oogstrijp zijn, omdat, onafhankelijk van het bedrijfssysteem waarin de tomaat of roos is geproduceerd, per eenheid produkt in
de oogst- en naoogstfase dezelfde hoeveelheid milieubelasting ontstaat. In dit onderzoek zijn ook
de processen meegenomen, die betrekking hebben op de produktie van duurzame produktiemiddelen die op het glastuinbouwbedrijf worden verbruikt. Overeenkomstig de LCA-methode zijn
processen die betrekking hebben op het produceren van duurzame produktiemiddelen om andere
duurzame of vlottende produktiemiddelen te produceren, b.v. de bouw van een vrachtwagen, of
die betrekking hebben op menselijke arbeid, b.v. het vervoer van de werknemer naar het bedrijf,
niet meegenomen.
Voor de onderzochte bedrijfssystemen is het verbruik van produktiemiddelen in kaart gebracht,
waarbij als uitgangspunt voor de bedrijfsgrootte een hectare isgenomen. Voor de bedrijfssystemen
zijn o.a. zaken meegenomen die betrekking hebben op de kas, de water- en meststoffengift, het
watergeefsysteem, het substraatgebruik, het recirculatiesysteem, het electriciteitsverbruik voor
assimilatiebelichting en andere doeleinden, de installatie voor de assimilatiebelichting, het
gasverbruik, de verwarmingsinstallatie, het stomen van de grond, gewasafval en plantopkweek
meegenomen. Van elk produktiemiddel dat in de bedrijfssystemen wordt verbruikt, is in de fases
voor, op en na het tuinbouwbedrijf het grondstoffenverbruik (materiaalinzet), het energieverbruik,
de emissies naar water, bodem en lucht en het ontstaan van afval geïnventariseerd. Deze
milieuingrepen zijn vermenigvuldigd met de classificatiefactoren en de effectscores worden
vermeld in de milieuprofielen. De milieuprofielen zijn berekend per ha tomatenproduktie, per kg
tomaat, per ha rozenproduktie en per bosrozen.
In dit onderzoek zijn de bedrijfssystemen beoordeeld op de milieueffecten uitputting van abiotische
grondstoffen, humane toxiciteit, aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit, verzuring, vermesting, ozonlaagaantasting, broeikaseffect, fotochemische oxydantvorming en luchtstank. Daarnaast
is in dit onderzoek ook aandacht besteed aan het energieverbruik, en de hoeveelheid chemisch en
niet-chemisch afval in de levenscyclus, om inzicht te krijgen in de invloed van deze onderwerpen
op de levenscyclus van de produktie van glastuinbouwprodukten. De milieuproblemen uitputting
van biotische grondstoffen, straling, afvalwarmte, lawaai, arbeidsomstandigheden, verdroging,
fysieke aantasting van ecosystemen, aantasting van landschap en directe slachtoffers zijn in dit
onderzoek niet verder uitgewerkt, omdat van deze milieuproblemen nog geen classificatiefactoren
en nauwelijks gegevens beschikbaar zijn.
In de effectscores voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit is de toxiciteit veroorzaakt
door emissies als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet meegenomen,
11

omdat het op het moment van aanvang van dit project ontbrak aan classificatiefactoren voor de
veel gebruikte werkzame stoffen, aan voldoende betrouwbare kwantitatieve informatie over
emissies als gevolg van het gebruik van werkzame stoffen bij de verschillende toedieningstechnieken, en aan informatie over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen. Het ontbreken
van gegevens over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen blijkt geen grote invloed
te hebben op de effectscores in de milieuprofielen. Als de toxiciteit veroorzaakt door emissie van
werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen bij toepassing in de teelt wel zou kunnen
worden meegenomen, dan zullen de scores voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit hoger worden dan de huidige scores inde milieuprofielen.
Resultaten casestudies
Uit de milieuprofielen komt naar voren dat de intensievere teeltwijze bij vrije drainage en
recirculatie op een aantal milieueffecten resulteert in een hogere milieubelasting per ha, en op een
aantal milieueffecten in een lagere milieubelasting per ha dan grondteelt. Recirculatie geeft per kg
tomaat op alle milieueffecten en per bos rozen op alle milieueffecten, behalve stank, minder
potentiële milieubelastingdan grondteelt.
Met behulp van de genormaliseerde milieuprofielen kan worden aangegeven op welke milieueffecten de bedrijfssystemen relatief veel of weinig invloed hebben. Een relatief hoge genormaliseerde
effectscore voor een bepaald milieuprobleem betekent niet dat het betreffende milieuprobleem
ernstiger isdan een milieuprobleem waarop een lagere effectscore is gerealiseerd.
Uit de op wereldschaal genormaliseerde milieuprofielen blijkt dat de effectscores van ronde
tomaten een relatief groter aandeel uitmaken van de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal voor de milieueffecten ozonvorming en broeikaseffect. Het relatieve aandeel in de
milieueffecten vermesting en abiotische uitputting is kleiner. Het relatieve aandeel in de milieueffecten verzuring en stank is nog kleiner, terwijl het relatieve aandeel in het milieueffect ozonlaagaantasting nog weer veel kleiner is. Uit de op wereldschaal genormaliseerde milieuprofielen blijkt
dat de effectscores van kleinbloemige rozen een relatief veel groter aandeel uitmaken van de totale
potentiële milieueffecten op wereldschaal voor het milieueffect ozonvorming. Het relatieve aandeel
in de milieueffecten broeikaseffect en vermesting isgroter. Het relatieve aandeel in de milieueffecten verzuring en abiotische uitputting is kleiner. Het relatieve aandeel in het milieueffect stank is
nog kleiner, terwijl het relatieve aandeel in het milieueffect ozonlaagaantasting nog weer veel
kleiner is. Als de NO^-emissie kan worden gekwantificeerd in een classificatiefactor voor
fotochemische oxydantvorming dan wordt het relatief grotere aandeel van de milieuprofielen van
ronde tomaten in het milieueffect fotochemische oxydantvorming nog groter. Het relatieve aandeel
in de milieueffecten humane toxiciteit, aquatische toxiciteit en terrestrische toxiciteit is nu klein.
Wanneer de emissies van gewasbeschermingsmiddelen worden meegenomen in de milieuprofielen
zal het relatieve aandeel indeze milieueffecten toenemen.
De relatief grootste verschillen tussen de bedrijfssystemen treden op bij de milieueffecten
aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting. De lagere score op de hier genoemde
milieueffecten bij recirculatie wordt veroorzaakt door het hergebruik van drainwater. Bij
hergebruik van drainwater worden minder mineralen geloosd en dat betekent dat er ook minder
kunstmest wordt gebruikt. Door het lagere mineralenoverschot bij recirculatie komt er minder N
en P inhet milieu terecht, wat een lagere score voor vermesting betekent. De veel lagere P-gift bij
recirculatie resulteert in een aanzienlijk lagere milieubelasting bij de produktie van fosfaatmeststoffen en dat verklaart de lagere score van recirculatie op de milieueffecten aquatische en terrestrische toxiciteit.
In de onderzochte bedrijfssystemen worden vrijwel dezelfde produktiemiddelen verbruikt, maar in
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verschillende hoeveelheden. De verschillen in de effectscores tussen de onderzochte bedrijfssystemen worden vooral verklaard door deze verschillen in verbruik van produktiemiddelen. Als de
milieuproblemen die nu niet zijn meegenomen, wel zouden worden meegenomen, dan zullen ook
hier de verschillen in de scores tussen de onderzochte bedrijfssystemen vooral worden verklaard
door verschillen in hoeveelheden verbruikte produktiemiddelen. Deze verschillen zullen dezelfde
zijn, zoals ze nu al naar voren komen in de huidige milieuprofielen. Een bedrijfssysteem met een
hoger produktiemiddelenverbruik scoort hoger op de meegenomen milieuproblemen en zal ook op
de niet meegenomen milieuproblemen hoger scoren dan een bedrijfssysteem met een lager
produktiemiddelenverbruik. In feite zijn in de huidige milieuprofielen de gevolgen van de niet
meegenomen milieuproblemen al op een indirecte manier verwerkt. Als de genoemde milieuproblemen worden meegenomen dan wordt het verkregen beeld van de potentiële milieubelasting
vollediger. Deconclusies zullen echter niet veranderen.
Voor tomaat blijkt dat energieverbruik op het tuinbouwbedrijf, vooral in de vorm van aardgas
voor kasverwarming, een groot aandeel heeft in de milieueffecten abiotische uitputting, humane
toxiciteit, verzuring, broeikaseffect, fotochemische oxydantvorming en chemisch afval en een
kleiner aandeel in de effecten aquatische toxiciteit, vermesting en afval. Het meststoffenverbruik
heeft een groot aandeel in de milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en
vermesting. De met de produktie van duurzame en vlottende (behalve energie en meststoffen)
produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende milieubelasting
heeft een groot aandeel in de milieueffecten abiotische uitputting, humane toxiciteit, aquatische
toxiciteit, verzuring, ozonlaagaantasting, fotochemische oxydantvorming, stank, afval en chemisch
afval en een kleiner aandeel in vermesting, broeikaseffect, energieverbruik en afval.
Voor roos blijkt dat energieverbruik op het tuinbouwbedrijf, in de vorm van aardgas voor
kasverwarming en electriciteit voor assimilatiebelichting, een groot aandeel heeft in de milieueffecten abiotische uitputting, humane toxiciteit, aquatische toxiciteit, verzuring, broeikaseffect en
fotochemische oxydantvorming en een kleiner aandeel in de effecten verzuring en stank. Wanneer
er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net, maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal de totale hoeveelheid potentiële
milieubelasting in de gehele levenscyclus aanzienlijk lager worden, evenals het aandeel van het
energieverbruik in de effectscores. Het meststoffenverbruik heeft een groot aandeel in de
milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting. De met deproduktie van
duurzame en vlottende (behalve energie en meststoffen) produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende milieubelasting heeft een groot aandeel in de milieueffecten
abiotische uitputting, aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting en stank en een kleiner aandeel in
humane toxiciteit, vermesting en afval.
Als er bij tomaat een onderscheid wordt gemaakt in de potentiële milieubelasting die op het
tuinbouwbedrijf vrijkomt en de potentiële milieubelasting die in de fases voor of na het tuinbouwbedrijf vrijkomt, dan blijkt dat het potentiële milieueffect terrestrische toxiciteit geheel op het
tuinbouwbedrijf vrijkomt, dat de potentiële milieueffecten abiotische uitputting, vermesting,
broeikaseffect en energieverbruik voor het grootste gedeelte vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en
dat de potentiële milieueffecten humane toxiciteit, verzuring en afval in gelijke mate vrijkomen op
het tuinbouwbedrijf en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases voor en na het
tuinbouwbedrijf komen de potentiële milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting,
fotochemische oxydantvorming, stank en chemisch afval inzijn geheel vrij.
Als bij roos ditzelfde onderscheid wordt gemaakt, dan blijkt dat het potentiële milieueffect
terrestrische toxiciteit geheel op het tuinbouwbedrijf vrijkomt, dat het potentiële milieueffect
vermesting voor het grootste gedeelte vrijkomt op het tuinbouwbedrijf en dat de potentiële
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milieueffecten broeikaseffect en energieverbruik in gelijke mate vrijkomen op het tuinbouwbedrijf
en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases voor en na het tuinbouwbedrijf komen
de potentiële milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting, fotochemische oxydantvorming, stank en chemisch afval in zijn geheel vrij en abiotische uitputting, humane toxiciteit,
verzuring en afval voor het grootste gedeelte. Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt
uitgegaan van electriciteit van het net, maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf metWKK
wordt opgewekt, dan zal er op het tuinbouwbedrijf meer potentiële milieubelasting ontstaan,
terwijl de potentiële milieubelasting inde fases voor en na het tuinbouwbedrijf afneemt.
De scores, procentuele verschillen en aandelen van processen zoals deze naar voren zijn gekomen
voor ronde tomaat, zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte
bedrijfssystemen voor andere meermalig oogstbare vruchtgroenten zoals aubergine, boon,
courgette, komkommer, meloen, paprika, peper, cherry-, tussentype- en vleestomaten. De grote
lijnen die uit de resultaten van de casestudie naar voren komen voor ronde tomaat, zijn wel geldig
voor de andere meermalig oogstbare vruchtgoenten. De conclusies voor ronde tomaat over de
verschillen in milieubelasting per ha en per kg, de genormaliseerde milieueffecten, de invloed van
bepaalde emissies en processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval
in de milieuprofielen, het ontstaan van de potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in
de fases ervoor en erna zullen bij de andere meermalig oogstbare vruchtgroenten vergelijkbaar
zijn. De resultaten uit de casestudie naar ronde tomaat zijn niet zonder meer te vertalen naar
eenmalig oogstbare groentegewassen als sla en radijs of sierteeltgewassen, omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze gewassen niet vergelijkbaar ismet dat van rondetomaat.
De scores, procentuele verschillen en aandelen van processen zoals deze naar voren zijn gekomen
voor kleinbloemige rozen zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte
bedrijfssystemen voor andere meermalig oogstbare snijbloemen zoals alstroemeria, anjer,
anthurium, bouvardia, cymbidium, gerbera, gypsophila, grootbloemige- en trosrozen. De
conclusies voor kleinbloemige rozen over de verschillen in milieubelasting per ha en per bos zijn
ook geldig voor de andere meermalig oogstbare snijbloemen. Vanwege de grote invloed van
assimilatiebelichting in de milieuprofielen van kleinbloemige rozen zijn de conclusies over de
genormaliseerde milieueffecten, de invloed van bepaalde emissies en processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval in de milieuprofielen, het ontstaan van de
potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in de fases ervoor en erna niet geldig voor de
andere meermalig oogstbare snijbloemen. De resultaten van kleinbloemige rozen zullen wel gelden
voor grootbloemige- en trosrozen. De resultaten uit de casestudie naar kleinbloemige roos zijn niet
zonder meer te vertalen naar andere sierteeltgewassen als chrysant en freesia of groentegewassen,
omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze gewassen niet vergelijkbaar is met dat van
kleinbloemige rozen.
Bruikbaarheid LCA-methode in deglastuinbouw
Uit de resultaten van de casestudies blijkt dat de methodiek voor milieugerichte levenscyclusanalyses een geschikt hulpmiddel is om de gevolgen van een beslissing op de potentiële milieueffecten die ontstaan in de verschillende fasen van de levenscyclus in beeld te brengen. De LCAmethode is niet geschikt om de gevolgen op de werkelijke milieueffecten op een bepaalde lokatie
in beeld te brengen. Met het gereedkomen van dit project is de beschikking gekomen over een
database gevuld met aktuele informatie over produktieprocessen, milieuingrepen en de milieueffecten daarvan, die een rol spelen bij de produktie van (glastuinbouw-)produkten. Het verdient
aanbeveling om in het vervolg bij beleidsbeslissingen, produkt- en procesverbeteringen op het
gebied van glastuinbouw en milieu gebruik te maken van de LCA-methode om inzicht te krijgen
indegevolgen van de veranderingen voor de potentiële milieubelasting in degehele levenscyclus.
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
De Nederlandse glastuinbouw is een zeer intensieve vorm van landbouw. Per oppervlakte eenheid
wordt een grote economische waarde aan groente, bloemen, potplanten en opkweekmateriaal
gerealiseerd. De zeer intensieve produktie kent echter een aantal directe en indirecte gevolgen
voor het milieu. Direkte milieugevolgen zijn o.a. de uitstoot van verbrandingsgassen, uitspoeling
van meststoffen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Indirekte milieugevolgen ontstaan
tijdens de produktie en de afvalverwerking van de in de glastuinbouw verbruikte produktiemiddelen.
In de Structuurnota Landbouw (LNV, 1989) wordt aangegeven, dat voor de glastuinbouw de kern
van het milieubeleid is dat moet worden gestreefd naar gesloten bedrijfssystemen; '... systemen,
waarbij bodem, water en lucht niet of nauwelijks worden belast en waarbij overblijvende rest- en
afvalstoffen worden afgevoerd en elders hergebruikt of vernietigd.' Bovendien wordt in het
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en in het NMP-plus, naast het proces- en stofgerichte
milieubeleid, het produktgerichte milieubeleid als te ontwikkelen beleidsrichting genoemd. Het
produktgerichte beleid richt zich op alle produktie-, consumptie- en afvalverwerkingsprocessen in
de levenscyclus van een produkt.
In de glastuinbouw is het overschakelen van grondteelt op substraatteelt met recirculatie van het
drainwater een aanzet tot invulling van genoemd beleidsstreven naar gesloten bedrijfssystemen.
Substraatteelt maakt het opvangen van drainwater beter beheersbaar. Hergebruik van drainwater in
substraatteelt leidt vervolgens tot een lagere emissie aan nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar de bodem en het oppervlaktewater. Bovendien maakt een substraatteelt
grondontsmetting overbodig. Overschakelen op substraatteelt levert echter ook een aantal
milieubezwaren op. De benodigde produktiemiddelen als substraat, loopfolie e.d. leveren in hun
produktie-, verbruiks-en afvalfase milieubelastingop.
Uitgangspunt bij de keuze voor gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw is geweest dat ze in
totaliteit resulteren in een lagere milieubelasting. Overschakelen op een gesloten bedrijfssysteem
mag dus niet leiden tot het afwentelen van milieubelasting van het tuinbouwbedrijf naar de
produktie- en de afvalfase van de voor het gesloten bedrijfssysteem benodigde materialen. Om te
kunnen beoordelen of gesloten bedrijfssystemen, met als voorbeeld een recirculerende substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting opleveren dan grondteelt, moet de milieubelasting
worden beschouwd die ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van grondstofwinning tot en met de
afvalfase van de in het bedrijfssysteem verbruikte produktiemiddelen. Vanuit o.a. de tuinders en
het onderzoek werd regelmatig de vraag gesteld of recirculatie van drainwater, in kombinatie met
een substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting in de gehele levenscyclus oplevert dan
grondteelt. Naast deze vraag werden ook vragen gesteld over de milieubelasting van bepaalde materialen, energieverbruik e.d. Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden, is inzicht nodig in
de milieubelasting die ontstaat tijdens de gehele levenscyclus van de verbruikte produktiemiddelen.
Het ontbreken van dit inzicht vormde de aanleiding om dit project "Energie- en milieubalansen
voor bedrijfssystemen indeglastuinbouw" uit tevoeren.
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1.2 Probleemstelling project
De probleemstelling voor het project "Energie- en milieubalansen voor bedrijfssystemen in de
glastuinbouw" luidt als volgt:
Het ontbreken van inzicht in milieuingrepen en milieueffecten die ontstaan tijdens de gehele
levenscyclus van de in een bedrijfssysteem verbruikte produktiemiddelen.
1.3 Doelstelling project
Om het probleem op te kunnen lossen, ishet onderzoeksdoel voor dit project:
Te komen tot een methode die kan worden gebruikt voor het opstellen van energie- en
milieubalansen voor bestaande en nieuwe bedrijfssystemen inde glastuinbouw.
Met behulp van deze methode moet het mogelijk zijn om in het vervolg voor allerlei zaken op het
gebied van de glastuinbouw de gevolgen voor de milieubelasting in de verschillende fasen in de
levenscyclus aan te kunnen geven. Uitgangspunt van het project is dat er zoveel mogelijk wordt
aangesloten op reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde methoden, die de mogelijkheid bieden
om van produktiemiddelen die in de glastuinbouw worden verbruikt de milieubelasting ten gevolge
van energie- en grondstoffenverbruik, emissies en afvalstoffen tijdens de produktiefase, de
verbruiksfase en de afvalfase in kaart te brengen. Onder produktiemiddelen worden economische
inputs verstaan die nodig zijn om glastuinbouwprodukten te produceren. Indien een dergelijke
methode aanwezig isen geschikt lijkt te zijn om de probleemstelling op te lossen, dan wordt in dit
project de bruikbaarheid van deze methode onderzocht. Is dit niet het geval dan wordt er zelf een
methode ontwikkeld.
Onder een bedrijfssysteem wordt een bepaalde manier van bedrijfsvoering verstaan met de
bijbehorende bedrijfsuitrusting, verbruik van vaste en vlottende produktiemiddelen en produktie
(Van Os en Ruijs, 1991). Een voorbeeld van een bedrijfssysteem is een jaarrond stookteelt van
paprika's op substraat met recirculate van het drainwater.
1.4 Werkwijze project
Na een inventarisatie van geschikte methoden voor opstelling van energie- en milieubalansen isde
LCA(LevensCyclusAnalyse)-methode naar voren gekomen als een methode die goed aansluit op de
probleem- en doelstelling van dit project. Ter ondersteuning van het produktgerichte milieubeleid
van de overheid bestaat er behoefte aan een zoveel mogelijk gestandaardiseerde methode voor de
uitvoering van milieugerichte levenscyclusanalyses (LCA's). In opdracht van de ministeries van
Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne en van Economische Zaken, is daarom
door een aantal instituten, onder coördinatie van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML),
de methode voor "Milieugerichte levenscyclusanalyses van Produkten" (Heijungs et al, 1992a en
1992b)ontwikkeld.
De LCA-methode brengt de potentiële milieubelasting als gevolg van de produktie, het gebruik en
de verwijdering van produktiemiddelen in kaart. Hiermee wordt het mogelijk om produkten op
hun milieubelasting te beoordelen. Milieuingrepen (= onttrekkingen aan en emissies naar de
verschillende milieucompartimenten) kunnen worden vertaald in milieueffecten, zoals o.a.
versterking van het broeikaseffect, verzuring en vermesting. De LCA-methode vormt het
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uitgangspunt voor de Nederlandse en internationale onderzoekspraktijk van milieugerichte produktbeoordeling (Heijungs et al. 1992aen 1992b, Assies, 1992, Consoli et al., 1993).
Gelet op de eigenschappen van de methode en het nationale en internationale draagvlak hiervoor,
lijkt deze methode een geschikt hulpmiddel om inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde
ontwikkelingen in de glastuinbouw op de totale potentiële milieubelasting in alle fases van een
levenscyclus. In dit project is vervolgens besloten om de bruikbaarheid van de LCA-methode voor
toepassing indeglastuinbouw te onderzoeken.
1.5 Opzet onderzoek naar de bruikbaarheid vandeLCA-methode
Voor het onderzoek naar de bruikbaarheid van de LCA-methode is de volgende probleemstelling
geformuleerd:
Wat is de bruikbaarheid van de methode voor milieugerichte levenscyclusanalyses van
Produkten als hulpmiddel om verschillen in milieubelasting tussen produkten gebruikt in of
geproduceerd door deglastuinbouw te beoordelen?
De bruikbaarheid wordt bepaald aan de hand van de mogelijkheden en beperkingen van de LCAmethode om vragen op het gebied van glastuinbouw en milieu te beantwoorden. Om hier inzicht
in te kunnen krijgen, is gebruik gemaakt van algemene informatie over de mogelijkheden en
beperkingen vande LCA-methode enzijn daarnaast tweecasestudies uitgevoerd.
In de casestudies is met behulp van de LCA-methode voor zowel ronde tomaten als voor
kleinbloemige rozen een vergelijking gemaakt tussen de milieubelasting van produktie in de
bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie.
Voor de produktie van kleinbloemige rozen wordt bij de drie onderzochte bedrijfssystemen
uitgegaan van het gebruik van assimilatiebelichting. Er is gekozen voor deze drie bedrijfssystemen, omdat regelmatig de vraag wordt gesteld of recirculeren van drainwater, veelal in kombinatie met een substraatteelt, daadwerkelijk minder milieubelasting in de gehele levenscyclus oplevert
dan grondteelt. Deprobleemstelling voor devergelijkingen indecasestudies isde volgendevraag:
Wat zijn de milieuingrepen en -effecten, ten gevolge van energie- en grondstoffenverbruik,
emissies en afvalstoffen, van de tijdens de produktie van ronde tomaten en kleinbloemige
rozen verbruikte productiemiddelen in de produktiefase, de verbruiksfase op het glastuinbouwbedrijf, en de afvalfase?
Bij de keuze van de gewassen hebben twee overwegingen een rol gespeeld. Er is gekozen voor
ronde tomaat, omdat de ronde tomaat een representatief gewas is uit de groep meermalig
oogstbare vruchtgroenten, die gezamenlijk ca. 75% van het glasgroenteareaal en ca. 90% van de
glasgroenteveilingomzet beslaan. Er is gekozen voor kleinbloemige roos, omdat kleinbloemige
roos een representatief gewas is uit de groep meermalig oogstbare snijbloemen, die gezamenlijk
ca. 50 % van het snijbloemenareaal en ca. 60 % van de snijbloemenveilingomzet beslaan.
Daarnaast worden de onderzochte bedrijfssystemen gebruikt voor de teelt van deze gewassen. De
resultaten van dit onderzoek naar bedrijfssystemen voor ronde tomaat en kleinbloemige roos
kunnen met relatief eenvoudige gewasspecifieke aanpassingen voor andere groente- en sierteeltgewassen worden toegepast.

17

Op het moment dat dit onderzoek werd gestart, was het CML bezig de verslaglegging van de
methode voor milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten af te ronden. Gezien de
onbekendheid van de onderzoekers met de materie is het CML gevraagd dit onderzoek te
ondersteunen. Het CML heeft hierin toegestemd vanwege de omvang en het hierdoor te verwachten complexe karakter van dit onderzoek, en vanuit het oogpunt dat uit dit onderzoek aanwijzingen
voor verdere verbeteringen van de methode naar voren zouden kunnen komen. Aansluitend op de
methode is het CML bezig met de ontwikkeling van het computerprogramma SIMA2. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een prototype van SIMA2. Dit eindrapport en de hierin
getrokken conclusies komen voor rekening van de auteurs. Het CML heeft uiteraard wel van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om de inhoud van deze rapportages te becommentariëren.
1.6 Opbouw onderzoeksrapportage
De onderzoeksrapportage heeft als titel Milieugerichte levenscyclusanalyse in de glastuinbouw en
bestaat uit het hoofdrapport met de subtitel Bruikbaarheid en de deelrapporten met de subtitels
Ronde tomaten, enKleinbloemige rozen.
In het hoofdrapport Bruikbaarheid wordt de bruikbaarheid van de LCA-methode voor toepassing
in de glastuinbouw aangegeven, met behulp van de resultaten uit de casestudies en algemene
informatie over de toepassingsmogelijkheden en de knelpunten van de LCA-methode. De
vergelijking tussen de milieubelasting van ronde tomaten geproduceerd in de bedrijfssystemen
grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met recirculate is gedetailleerd
uitgewerkt in het deelrapport Ronde tomaten. In het deelrapport Kleinbloemigerozen is de
vergelijking tussen de milieubelasting van kleinbloemige rozen geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie gedetailleerd
uitgewerkt.
Het voor u liggende hoofdrapport, met de subtitel Bruikbaarheid, is als volgt opgebouwd. In
hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting van de LCA-methode gegeven. In hoofdstuk 3 worden
de opzet en de resultaten besproken van de casestudies naar de milieubelasting van ronde tomaten
en kleinbloemige rozen die worden geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt
met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie. In hoofdstuk 4 worden de knelpunten en de
toepassingsmogelijkheden van de LCA-methode aangegeven. De conclusies worden in hoofdstuk 5
besproken en tenslotte worden in hoofdstuk 6 de aanbevelingen gegeven.
In Bijlage A zijn de milieuprofielen van ronde tomaat opgenomen en in Bijlage B worden de
milieuprofielen van kleinbloemige rozen gegeven. In Bijlage C zijn de tabellen met directe en
indirecte milieubelasting opgenomen en in Bijlage D zijn de tabellen met de procentuele aandelen
van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval in de milieueffecten opgenomen. In Bijlage
E is een uitgebreide samenvatting van de LCA-methode opgenomen. In Bijlage F worden de
gebruikte classificatiefactoren vermeld en in Bijlage G tenslotte wordt het format voor de opslag
vandeprocesgegevens gegeven.
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2 DeLCA-methode
Zoals aangegeven in de Inleiding wordt in dit onderzoek de bruikbaarheid van de methode voor
"Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten" voor toepassingen in de glastuinbouw
beoordeeld. Deze methode is ontwikkeld onder coördinatie van het CML, het Centrum voor
Milieukunde Rijksuniversiteit Leiden, een interfacultaire vakgroep van de Rijksuniversiteit Leiden.
De methode vormt het uitgangspunt voor de Nederlandse onderzoekspraktijk van milieugerichte
produktbeoordeling. De methode is intwee publikaties weergegeven.
De publikatie "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten, Handleiding - oktober 1992"
(Heijungs et al., 1992a) beschrijft een methode waarmee op een gestructureerde en uniforme
manier milieugerichte levenscyclusanalyses van één of meer produkten uitgevoerd kunnen worden.
In de publikatie "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten, Achtergronden - oktober
1992" (Heijungs et al., 1992b) wordt ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden, die ten
grondslag liggen aan de methode zoals die in de handleiding is beschreven. Hierin worden
gemaakte keuzen en aannames verantwoord met theorethische beschouwingen en literatuurverwijzingen.
In dit hoofdstuk wordt de milieugerichte levenscyclusanalyse, afgekort tot LCA, in het kort
beschreven. Voor een beter begrip van de materie ishet aan te raden omde uitgebreide samenvatting van de LCA-methode in Bijlage Evan deze publikatie door te lezen.
2.1 Plaatsbepaling
Een eerste stap op weg naar LCA's is gezet in het kader van de energie-analyses in de jaren
zeventig. Door het toevoegen van grondstoffen en milieuhygiënische analyses is men gekomen tot
de milieugerichte levenscyclusanalyse. De achterliggende theorieën zijn in hoofdzaak ontwikkeld
in het kader van praktijkstudies. Bij de uitvoering van deze studies zijn vele stilzwijgende
afspraken en aannames gemaakt. Verschillende praktijkstudies naar dezelfde produkten blijken
daardoor nogal verschillende resultaten op te leveren. Met het gereedkomen van een gestandaardiseerde methode wordt beoogd dergelijke verschillen in de toekomst te voorkomen of in ieder
geval zichtbaar te maken. Inmiddels is voor de LCA-methode een brede internationale ondersteuning aanwezig (Assies, 1992, Consoli et al., 1993).
Uitgangspunt van de milieugerichte levenscyclusanalyse is dat een produktbeoordeling zich moet
baseren op een onderzoek naar alle soorten milieu-effecten ten gevolge van energie- en grondstoffengebruik, emissies en afvalstoffen die vrijkomen tijdens de gehele levenscyclus van het produkt
of materiaal 'van wieg tot graf, d.w.z. van de winning van grondstoffen tot en met de uiteindelijke afvalverwerking. De methode maakt het vervolgens mogelijk om alle relevante kennis over de
milieu-effecten van een produkt gestructureerd in beeld te brengen. Uiteindelijk ontstaan zogeheten
milieuprofielen. Een milieuprofiel geeft weer hoe een produkt scoort op de verschillende milieuaspecten.
De milieuprofielen maken het mogelijk om produkten of produktontwerpen te beoordelen en met
elkaar te vergelijken. Dit kan van belang zijn voor producenten, consumenten en overheid. De
LCA-methodiek kan eenbelangrijke rol spelen bij milieugerichteproduktontwikkelingof
-verbetering. Met behulp van LCA's kan worden aangegeven welke produktonderdelen en welke
stappen in het produktbestaan de grootste milieubelasting veroorzaken, en of voorgenomen produktaanpassingen tot degewenste verbeteringen zullen leiden.
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Bij de beoordeling van een produkt op zijn milieueffecten worden in de methode een aantal
uitgangspunten gehanteerd:
- er wordt in de structuur van de methode een scheiding gemaakt tussen milieuingreep en
milieueffect;
- er wordt in de structuur van de methode een scheiding gemaakt tussen effect op een
eindvariabele in het milieu en de doelvariabele waarop de beoordeling berust;
- er wordt daarbij gekeken naar de potentiële effecten en niet naar de actuele effecten;
- hiermee samenhangend wordt gestreefd naar een niet-plaatsgebonden beoordeling van de
milieueffecten.
In een LCA worden milieuingrepen vertaald in potentiële milieueffecten op wereldschaal. De
werkelijke, locatiespecifieke milieueffecten zijn niet meegenomen in de beoordeling. Van een
emissie van b.v. kwik kan worden aangegeven dat deze in het algemeen toxisch is. De lozing van
een hoeveelheid kwik in het oppervlaktewater levert dus een potentieel gevaar op voor de
aantasting van waterecosystemen. De grootte van dit potentiële gevaar is afhankelijk van de mate
waarin kwik toxisch is voor waterorganismen en de hoeveelheid kwik die wordt geloosd. Of de
kwiklozing daadwerkelijk ecotoxische effecten heeft is afhankelijk van b.v. de gevoeligheid van
het plaatselijk aanwezige waterecosysteem, of de snelheid van verdunning.
Voor het beoordelen van locatiespecifieke milieueffecten is de milieueffectrapportage (m.e.r.) in
het algemeen beter geschikt dan LCA. Uit een m.e.r. kunnen echter geen algemene conclusies
worden getrokken; daarvoor blijft LCA het meest geëigende instrument. Als uit een LCA-studie
blijkt dat een bepaald alternatief minder milieubelasting oplevert, betekent dit niet automatisch dat
de situatieop een bepaalde lokatieook verbeterd.
LCA en m.e.r. zijn twee verschillende analyse-instrumenten, elk met hun eigen toepassingsgebied.
De kracht van een LCA is het beoordelen van de hele levenscyclus, en het ordenen van vele
ongelijksoortige emissies tot een overzichtelijk aantal gekwantificeerde potentiële milieueffecten.
De kracht van een m.e.r. is het nauwkeurig beschrijven van de lokale milieueffecten van een
bepaalde installatie. Een LCA en een m.e.r. kunnen elkaar nooit vervangen. Wel is denkbaar dat
zij elkaar aanvullen, omdat uiteindelijk zowel de globale milieu-effecten gedurende de gehele
levenscyclus van belang zijn alsook de specifiek bepaalde lokale milieueffecten (Wegener
Sleeswijk, 1994).
2.2 Componenten vaneenLCA
Binnen een milieugerichte levenscyclusanalyse kan een vijftal componenten worden onderscheiden
welkeeen samenhangend geheel vormen:
- doelbepaling;
- inventarisatie;
- classificatie;
-evaluatie;
- verbeteranalyse.
De wijze waarop deze vijf componenten logisch samenhangen is weergegeven in het vetomlijnde
gedeelte van figuur 2.1. Naast milieuaspecten spelen andere overwegingen een rol bij het
beoordelen van een produkt. Hierbij kan gedacht worden aan financiële, sociale en functionele
aspecten. In figuur 2.1 is de positie van de milieugerichte levenscyclusanalyse ten opzichte van
deze andere analyses aangegeven.
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Figuur 2.1 Weergave van de samenhang van de verschillende stappen in de milieugerichte
levenscyclusanalyse vergeleken met andere aspecten (Bron: Heijungs et al., 1992a).
2.2.1 Doelbepaling
In de doelbepaling wordt vastgesteld wat het eigenlijke doel van de LCA is en voor welke
toepassing de LCA wordt gebruikt. Het resultaat van de doelbepaling iseen meer of minder nauwkeurige specificatie van het te onderzoeken produkt of de te onderzoeken produkten. Deze omvat
tevens een specificatie van plaats en tijd waarvoor een LCA wordt uitgevoerd en waarvoor de
betrokken processen dus representatief moeten zijn. Ook het uitgangspunt van vergelijking van de
beschouwde produktvarianten of produkten wordt hier vastgesteld in de vorm van eenfunctionele
eenheid. Produkten die dezelfde functie vervullen kunnen sterk van elkaar verschillen. De
verschillen doen zich onder meer voor in de vormgeving, de levensduur en de mogelijkheden tot
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hergebruik. Het uitgangspunt bij de LCA is daarom niet het produkt als zodanig, maar de functie
die het produkt heeft. De functionele eenheid omschrijft de centrale functie die een produkt
vervult en geeft aan hoeveel eenheden er van deze functie in beschouwing worden genomen.
Voorbeelden van functionele eenheden zijn "het verpakken van 1 liter consumptiemelk", "1
personentransportkilometer" of "1 uur TV kijken".

2.2.2 Inventarisatie
In de inventarisatie wordt het produktsysteem geanalyseerd. Een produktsysteem wordt omschreven als het geheel van processen, met stromen van goederen en diensten die bijdragen aan de
levenscyclus van een functionele eenheid. Het produktsysteem omvat dusdegehele levenscyclus.
De processen die de levenscyclus vormen, worden gerangschikt in een procesboom.Vervolgens
worden de milieuingrepen van deze processen bepaald. Onder een milieuingreep wordt hier een
direct door menselijk handelen veroorzaakte verandering van het milieu verstaan, ofwel onttrekkingen aan en emissies naar het milieu. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van grond- en
hulpstoffen, verbruik van energie, emissies naar water, lucht en bodem en het ontstaan van vast
afval.
Het resultaat van de inventarisatie is een lijst met alle bij de functionele eenheid behorende
milieuingrepen. Deze lijst wordt ingreeptabel genoemd.
2.2.3 Classificatie
In de classificatie wordt van de ingrepen in het milieu nagegaan wat hun potentiële effecten op het
milieu zijn. Per functionele eenheid wordt de bijdrage van de milieuingrepen aan een aantal
algemeen erkende milieuproblemen gekwantificeerd. Hiervoor worden de milieuingrepen
vermenigvuldigd met een classificatiefactor. Een classificatiefactor geeft het effect van één eenheid
milieuingreep aan een milieueffect weer. De potentiële milieueffecten worden uitgedrukt in
effectscores.De milieuproblemen waarvoor in de methode classificatiefactoren worden genoemd,
worden indeze paragraaf behandeld.
Tabel 2.1. Lijst met algemeen erkende milieuproblemen waarop in de classificatie van een LCA
beoordeeld zou kunnen worden (Bron: Heijungs et al. 1992b).
uitputting
uitputtingvan abiotische
grondstoffen
uitputtingvan biotische
grondstoffen
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verontreiniging
* broeikaseffect
* ozonlaagaantasting
* humane toxiciteit
* ecotoxiciteit
* fotochemische
oxydantvorming
* verzuring
* vermesting
* straling
* afvalwarmte
* lawaai
* stank
* arbeidsomstandigheden

aantasting
verdroging
fysieke aantasting
van ecosystemen
aantasting van
landschap
(directe) menselijke
slachtoffers

Uitputting vanabiotische grondstoffen
Abiotische grondstoffen zijn niet-vernieuwbare grondstoffen. Met andere woorden grondstoffen
die als niet-levend, of die uitsluitend op zeer lange termijn zelfvernieuwend zijn, worden als nietzelfvernieuwend op menselijke tijdschaal beschouwd (bijvoorbeeld resp. zinkerts en aardolie).
Voor het classificeren van de uitputting van abiotische grondstoffen wordt gebruik gemaakt vande
Abiotic Depletion Factor (ADF). Het verbruik van grondstoffen wordt gerelateerd aan de
hoeveelheid winbare voorraden. De mate van (over-)exploitatie wordt dus niet in de weging
meegenomen.
Uitputting van biotische grondstoffen
Biotische grondstoffen zijn vernieuwbare grondstoffen. Met andere woorden grondstoffen die als
levend en daardoor als zelf-vernieuwbaar worden beschouwd (bijvoorbeeld vis en hout). Voor het
classificeren van de uitputting van biotische grondstoffen wordt gebruik gemaakt van deBiotic
Depletion Factor (BDF).De uitputting van deze grondstoffen worden beoordeeld door relatering
van de inzet van een grondstof aan zowel de winbare voorraad als aan de jaarproduktie van die
grondstof.
Versterking vanhet broeikaseffect
Om verschillende emissies van broeikasgassen onderling te kunnen vergelijken, zijn de zogenaamde GlobalWarming Potential-waarden (GWP's)ontwikkeld. De GWP-waarde is een maat die de
potentiële bijdrage van een stof aan het broeikaseffect in relatie tot een referentiestof (C02)
weergeeft.
Aantasting vandeozonlaag
Voor de belangrijkste stoffen die bijdragen aan de aantasting van de ozonlaag zijn de zogenaamde
OzoneDepletionPotential-waarden (ODP's)ontwikkeld. De ODP is een maat die de potentiële
bijdrage van een stof aan de aantasting van de ozonlaag in relatie tot een referentiestof (CFK-11)
weergeeft. ODP's zijn alleen afgeleid voor gehalogoneerde koolwaterstoffen. Naast gehalogoneerde koolwaterstoffen kunnen ook broeikasgassen direct (via chemische reacties van N20 en
NO), en indirect (via het broeikaseffect als gevolg van CH4 en C02) de ozonlaag aantasting
beïnvloeden. Emissie van genoemde stoffen moet dan ook van een opmerking worden voorzien,
waarin wordt vermeld dat deze stoffen indirect invloed uitoefenen op de aantasting van de
ozonlaag.
Humane toxiciteit
Voor stoffen die bijdragen aan humane toxiciteit zijn voor emissies naar de compartimenten lucht,
water en bodem resp. Humaan-toxicologische classificatiefactoren voorlucht (HCL), voor water
(HCW) en voor bodem (HCB) opgesteld. Deze classificatiefactoren worden opgeteld tot één
algemene score voor humane toxiciteit. De score geeft dan de totale hoeveelheid kg tot aan de
grens van "maximale toelaatbaarheid" verontreinigd lichaamsgewicht, waarvoor de functionele
eenheid verantwoordelijk kan worden gesteld. De "maximale toelaatbaarheid" geeft de grenshoeveelheid weer tot waar stoffen levenslang dagelijks ingenomen kunnen worden zonder aanmerkelijk risico op nadelige effecten op de gezondheid.
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Ecotoxiciteit
De voorlopige classificatiefactoren voor aquatische en terrestrische (bodem) toxiciteit zijn resp. de
Ecotoxicologische Classificatiefactoren voor aquatischeecosystemen (ACT)en de Ecotoxicologische Classificatiefactoren voor terrestrischeecosystemen(ECT). De aquatische toxiciteit wordt
uitgedrukt in m3 water en terrestrische toxiciteit in kg bodem, en zijn voor te stellen als de
hoeveelheid juist tot aan de grens van "maximale toelaatbaarheid" verontreinigd aquatisch
respectievelijk terrestrisch ecosysteem. De "maximale toelaatbaarheid" geeft de grens aan tot
welke hoeveelheid stoffen in het water- respectievelijk bodemecosysteem aanwezig kunnen zijn,
waarbij tenminste 95% van de individuen die deel uitmaken van het ecosysteem in leven blijven.
Fotochemische oxydantvorming
Voor vluchtige organische stoffen zijn de zogenaamde Photochemical OzoneCreation Potentialwaarden (POCP's) ontwikkeld. De POCP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage weergeeft
van een vluchtige organische stof aan de fotochemische oxydantvorming in relatie tot een
referentiestof (ethyleen). Om de fotochemische reacties in gang te houden is NO, nodig. In de
huidige POCP-benadering is echter geen classificatiefactor berekend voor NOx. Emissie van NOx
moet dan ook van een opmerking worden voorzien, waarin wordt vermeld dat NO, indirect
bijdraagt aan fotochemische oxydantvorming.
Verzuring
Voor stoffen die aan de verzuring bijdragen, zijn de zogenaamde Acidification Potential-waarden
(AP's) ontwikkeld. De AP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage van een stof aan de
verzuring in relatie tot een referentiestof (S02) weergeeft.
Vermesting
Voor stoffen die aan vermesting bijdragen, zijn zogenaamde Nutrification Potential-waarden
(NP's) ontwikkeld. De NP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage van een stof aan de
vermesting in relatie tot een referentiestof (PO,,3") weergeeft. Voorlopig wordt de classificatie van
vermestende elementen beperkt tot N-en P-verbindingen en chemisch zuurstofverbruik.
Stank
Voor stoffen die aan luchtstank bijdragen, zijn zogenaamde GeurDrempel voor Lucht-waarden
(GDL's) ontwikkeld. De GDL-waarde van een stof is gedefinieerd als de concentratie van een
bepaalde stof onder een aantal standaard omstandigheden, waarbij 50% van een representatieve
doorsnede van de bevolking juist het verschil waarneemt tussen een monster lucht vermengd met
een bepaalde stof eneen monster schone lucht.
Voor de in tabel 2.1 genoemde milieuproblemen straling, afvalwarmte, lawaai, arbeidsomstandigheden, verdroging, fysieke aantasting van ecosystemen, aantasting van landschap en (directe)
menselijke slachtoffers zijn noggeenclassificatiefactoren ontwikkeld.
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In de inventarisatie is een ingreeptabel opgesteld, waarin de milieuingrepen van een functionele
eenheid van een produkt worden weergegeven. Door met behulp van classificatiefactoren de
milieuingrepen te sorteren, te wegen en vervolgens bij elkaar op te tellen, wordt het milieuprofiel
verkregen. Het milieuprofielis een tabel met de potentiële milieueffecten van een functionele
eenheid produkt in de vorm van effectscores. Bij het milieuprofiel moeten ook de niet-kwantificeerbare milieueffecten worden vermeld. Andere gangbare termen voor milieuprofiel zijn
ecoprofiel, milieubalans enecobalans.
De effectscores, die samen het milieuprofiel vormen, zijn moeilijk interpreteerbaar. Dit komt
doordat de orde van grootte en de eenheden van de verschillende effectscores niet gelijk zijn. Om
de effectscores meer betekenis te geven, kunnen ze genormaliseerd worden, door ze te relateren
aan de bijdrage van een bepaalde gemeenschap gedurende een bepaalde tijd aan datzelfde
probleem. De effectscore voor broeikaseffect kan b.v. worden afgezet tegen de effectscore van de
totale uitstoot aan broeikaseffect veroorzakende emissies in de hele wereld. De normalisatie van de
effectscores is in een latere publikatie uitgewerkt (Guinnée, 1993).
2.2.4 Evaluatie
In de evaluatie vindt de uiteindelijke beoordeling van de functionele eenheid op zijn potentiële
milieueffecten plaats. Bij de evaluatie van de in de classificatie opgestelde milieuprofielen wordt
een vergelijkende uitspraak gegeven. Als een produktalternatief op alle milieueffecten beter isdan
een ander, dan is een afweging van de verschillende milieueffecten ten opzichte van elkaar niet
nodig. In veel gevallen zal het ene produktalternatief echter beter scoren op de ene effectscore,
maar slechter op een andere. Om ook in die gevallen tot een beoordeling te komen, kan er een
afweging van de diverse effectscores worden gemaakt. De afweging welke milieueffecten het
belangrijkste zijn, is een zaak die sterk afhankelijk is van situaties en persoonlijke overtuiging.
Milieutechnisch kunnen de verschillende effectscores nog niet tegen elkaar worden afgewogen.
Een weging is derhalve altijd subjectief. Na het bepalen van de wegingsfactoren, kunnen de
effectscores daarmee worden vermenigvuldigd, en worden opgeteld tot een milieuindex.
Het resultaat van deevaluatie iseen aantal milieuindices of een vergelijkende uitspraak, waarin de
betrouwbaarheid en validiteit betrokken zijn. Bij de betrouwbaarheid gaat het om de invloed van
onzekerheden in de gegevens op de resultaten. Bij de validiteit gaat het om de invloed van de
keuzen en aannames op de resultaten.
2.2.5 Verbeteranalyse
LCA kan worden gebruikt als ondersteuning bij het milieuvriendelijker ontwerpen of herontwerpen van produkten enprocessen. Met kennis van de procesboom, van de betrokken processen met
al hun onttrekkingen en emissies, en van de potentiële milieueffecten waar de milieuingrepen aan
bijdragen, is het mogelijk aan te geven wat vanuit milieukundig oogpunt gewenste verbeteringen
zijn. De verbeteranalyse levert aangrijpingspunten voor herontwerp van produkten of produktieprocessen.
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3 Resultaten casestudies tomaat enroos
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de werkwijze en de resultaten van de casestudies naar ronde tomaten en
kleinbloemige rozen vrij uitgebreid besproken, omdat o.a. aan de hand hiervan de bruikbaarheid
van de LCA-methode voor toepassingen in de glastuinbouw wordt bepaald. Voor een volledige
beschrijving van de opzet en resultaten van de casestudies wordt verwezen naar de deelrapporten
Kleinbloemige rozen enRonde tomaten.
3.2 Werkwijze casestudies ronde tomaten en kleinbloemige rozen
In de casestudies zijn voor ronde tomaat en kleinbloemige roos drie bedrijfssystemen om resp.
ronde tomaten of kleinbloemige rozen te produceren vergelijkend beoordeeld, namelijk:
- teelt indegrond zonder recirculate vanhetdrainwater (in het vervolggrondteelt genoemd);
- substraatteelt zonder recirculatie vanhet drainwater (in het vervolg vrije drainagegenoemd);
- substraatteelt met recirculatie van het drainwater (in het vervolg recirculatie genoemd).
Bij kleinbloemige rozen is bij de drie onderzochte bedrijfssystemen uitgegaan van het gebruik van
assimilatiebelichting.
In de LCA-methode wordt de milieubelasting van produkten die eenzelfde functie vervullen
vergeleken. Een produkt is het resultaat van een produktieproces. Om eenzelfde produkt te
produceren kunnen in veel gevallen verschillende produktieprocessen worden gebruikt. Elk
produktieproces heeft z'n eigen levenscyclus; de inputs van grond- en hulpstoffen en de vrijkomende emissies zijn immers verschillend. De milieubelasting van hetzelfde produkt, maar
geproduceerd in verschillende produktieprocessen, kandan ook sterk verschillen.
In de glastuinbouw is er sprake van een vergelijkbare situatie. De onderzochte bedrijfssystemen
geven drie verschillende produktieprocessen van ronde tomaten en van kleinbloemige rozen weer.
Ronde tomaten of kleinbloemige rozen geproduceerd in de onderzochte bedrijfssystemen vervullen
per eenheid produkt dezelfde functie. De produkten uit de onderzochte bedrijfssystemen zijn
kwalitatief vergelijkbaar en worden voor dezelfde consumptiedoeleinden gebruikt. Een eenheid
produkt geeft duseen eenheid functievervulling weer.
Om de milieubelasting van de onderzochte bedrijfssystemen te kunnen vergelijken, wordt in dit
onderzoek als vergelijkingsmaatstaf de milieubelasting per eenheid produkt geproduceerd in de
betreffende bedrijfssystemen genomen. De functionele eenheden in de casestudies zijn dan als
volgt gedefinieerd:
- Deproduktie van 1kgoogstrijpe ronde tomaten door deNederlandse glastuinbouw.
- De produktie van 1 bos (= 20 stuks) oogstrijpe kleinbloemige rozen door de Nederlandse glastuinbouw.
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De in dit onderzoek beoordeelde bedrijfssystemen verschillen in kilogramopbrengsten ronde
tomaten en stuksopbrengsten kleinbloemige rozen per m2. In de deelrapporten is aangegeven dat
wordt uitgegaan van een produktie van ronde tomaten bij grondteelt van 40,6 kg per m2 en bij
vrije drainage en recirculatie van 49,2 kg per m2. Bij kleinbloemige rozen wordt uitgegaan van
een produktie bij grondteelt van 18 bossen per m2 en bij vrije drainage en recirculatie van 20
bossen per m2.
De levenscyclus van het bedrijfssysteem voor de produktie van ronde tomaten en kleinbloemige
rozen begint bij de grondstofwinning van de voor de teelt van beide gewassen benodigde
produktiemiddelen en wordt beschouwd tot en met de afvalfase van deze produktiemiddelen. Voor
loopfolie b.v. is de milieubelasting meegenomen van de oliewinning, het olietransport, de
olieraffinage, de polyethyleenproduktie, de extrusie van de folie, het gebruik op het bedrijf en de
stort van het gebruikte loopfolie na afloop van de teelt. Op een dergelijke wijze zijn de levenscycli
van alle benodigde produktiemiddelen uitgewerkt. De milieubelasting uit al deze levenscycli
tezamen vormen de milieubelasting van de totale levenscyclus van de functionele eenheid.
Vanwege de verschillen in verbruikte produktiemiddelen en emissies bij grondteelt, substraatteelt
met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie zijn de levenscycli van een tomaat of een roos
geproduceerd in de genoemde bedrijfssystemen uiteraard ook verschillend. Het logische gevolg is
dat er dus ook verschillen zijn tussen de milieubelasting van een functionele eenheid tomaten of
rozen diezijn geproduceerd inde onderzochte bedrijfssystemen.
Het verbruik van produktiemiddelen tijdens de teelt, en de daarmee samenhangende milieubelasting, wordt meegenomen tot het moment dat de tomaten en de rozen oogstrijp zijn. Onafhankelijk
van het bedrijfssysteem waarin de tomaat of roos is geproduceerd, ontstaat resp. per kilogram of
per bos verwerkt geoogst produkt in de oogst- en naoogstfase dezelfde hoeveelheid milieubelasting. In dit onderzoek wordt de milieubelasting van verschillende produktieprocessen voor ronde
tomaat en kleinbloemige rozen vergeleken. De per eenheid produkt vergelijkbare hoeveelheid
milieubelasting die ontstaat in de oogst- en naoogstfase heeft hierop geen invloed en wordt daarom
niet meegenomen. Als er b.v. een vergelijking zou worden gemaakt van de levenscycli van
tomaten of rozen afkomstig uit verschillende herkomstlanden tot en met de verkoopfase in de
winkel, dan moet de milieubelasting in de oogst- en naoogstfase uiteraard wel worden meegenomen.
In dit onderzoek is een afbakening gemaakt naar de produktiewijze in de Nederlandse glastuinbouw. Bij alle processen is zoveel mogelijk uitgegaan van de huidige wijze van uitvoering in de
Nederlandse glastuinbouw. De onderzochte bedrijfssystemen geven zo goed mogelijk de praktijksituatie van de teelt in deze bedrijfssystemen weer. Een beschrijving van de onderzochte bedrijfssystemen is te lezen in de deelrapporten Ronde tomaten en Kleinbloemige rozen. In het kort komt het
erop neer dat voor de onderzochte bedrijfssystemen het verbruik van produktiemiddelen in kaart is
gebracht, waarbij als uitgangspunt voor de bedrijfsgrootte een hectare is genomen. Voor de
bedrijfssystemen zijn o.a. zaken die betrekking hebben op de kas, de water- en meststoffengift,
het watergeefsysteem, het substraatgebruik, het recirculatiesysteem, het electriciteitsverbruik voor
assimilatiebelichting en andere doeleinden, de installatie voor de assimilatiebelichting, het
gasverbruik, de verwarmingsinstallatie, het stomen van de grond, gewasafval en plantopkweek
meegenomen. Van elk produktiemiddel dat in de bedrijfssystemen wordt verbruikt, is in de fases
voor, op en na het tuinbouwbedrijf het grondstoffenverbruik (materiaalinzet), het energieverbruik,
de emissies naar water, bodem en lucht en het ontstaan van afval geïnventariseerd. Deze
milieuingrepen zijn vermenigvuldigd met de classificatiefactoren en de effectscores worden
vermeld in de milieuprofielen. De milieuprofielen zijn berekend per ha tomaten- en rozenproduktie en per kgtomaten en bos rozen.
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Processen kunnen worden ingedeeld in eerste orde processen (het feitelijke proces), tweede orde
processen (het produceren van energie uit de primaire energiedragers, transport), derde orde
processen (het produceren van gebouwen, kapitaalgoederen etc.) en vierde orde processen (de
menselijke arbeid). Volgens (Heijungs et al., 1992b) mag de invloed van de derde en vierde orde
processen op het uiteindelijke milieuprofiel redelijkerwijze buiten beschouwing worden gelaten,
omdat uit studies is gebleken dat deze processen veelal slechts een geringe invloed hebben op het
milieuprofiel.
In dit onderzoek zijn de eerste en tweede orde processen meegenomen, en daarnaast ook de derde
orde processen die betrekking hebben op de produktie van duurzame produktiemiddelen die op het
glastuinbouwbedrijf worden verbruikt. Duurzame produktiemiddelen (= kapitaalgoederen) hebben
een levensduur van langer dan een jaar, zoals b.v. de kas en het verwarmingssysteem. In de
doelstelling van de casestudies is immers aangegeven dat in principe alle op het glastuinbouwbedrijf verbruikte produktiemiddelen worden meegenomen. De duurzame produktiemiddelen schuur,
oogst- en sorteerapparatuur, ketel-, brander-, kondensor- en warmteopslaginstallatie zijn in dit
onderzoek echter buiten beschouwing gelaten, omdat hierin veel geringere hoeveelheden materiaal
zijn verwerkt dan in de produktiemiddelen die in de kas worden verbruikt. Overeenkomstig de
LCA-methode zijn processen die betrekking hebben op het produceren van duurzame produktiemiddelen om andere duurzame of vlottende produktiemiddelen te produceren, b.v. de bouw van
een kunstmestfabriek of van een vrachtwagen, of die betrekking hebben op menselijke arbeid, b.v.
het vervoer van de werknemer naar het bedrijf, niet meegenomen.
In de methode wordt een lijst met algemeen erkende milieuproblemen gegeven, waarop in de
classificatie van een LCA beoordeeld zou kunnen worden (tabel 2.1). De milieuproblemen biotische uitputting, straling, afvalwarmte, lawaai, arbeidsomstandigheden, verdroging, fysieke
aantasting van ecosystemen, aantasting van landschap en directe slachtoffers zijn in dit onderzoek
niet verder uitgewerkt, omdat van deze milieuproblemen nauwelijks gegevens beschikbaar zijn en
er bovendien nog geen classificatiefactoren zijn voor deze milieuproblemen.

Tabel 3.1. Overzicht van de milieueffecten, effectscores, eenheden en classificatiefactoren die in
de classificatie bij dit onderzoek worden gebruikt.
Milieueffect

Effectscore

Eenheid

Classificatiefactor

uitputting van abiotische
grondstoffen
broeikaseffect
afbraak van de ozonlaag
humane toxiciteit
ecotoxiciteit

abiotische uitputting

-

1/voorraad

broeikaseffect
ozonlaagaantasting
humane toxiciteit
aquatische ecotoxiciteit
terrestrische ecotoxiciteit
oxydantvorming

kg
kg
kg
m3
kg
kg

GWP100
ODP
HCL, HCW, HCB
ECA

verzuring
vermesting
luchtstank

kg
kg
m3

AP
NP

fotochemische oxydantvorming
verzuring
vermesting
stank

ECT
POCP

1/GDL
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In tabel 3.1 staat een overzicht van de in dit onderzoek betrokken milieueffecten met de bijbehorende effectscores, eenheden en classificatiefactoren. Naast de in tabel 3.1. genoemde milieueffecten is in dit onderzoek ook aandacht besteed aan het directe en indirecte energieverbruik, en de
hoeveelheid chemisch en niet-chemisch afval in de levenscyclus. Energieverbruik en afval zijn op
zichzelf geen milieueffecten, maar veroorzaken indirect wel milieueffecten. Voor energie en afval
zijn vanuit overheidsbeleid en de MeerJarenAfspraak Energie doelstellingen voor de glastuinbouw
geformuleerd. Energieverbruik en vrijkomend afval zijn meegenomen om inzicht te krijgen in de
invloed van deze onderwerpen op de levenscyclus van de produktie van glastuinbouwprodukten.
Direct energieverbruik is energieverbruik op het glastuinbouwbedrijf zelf. Indirect energieverbruik
is energieverbruik in de fases voor of na het glastuinbouwbedrijf. In de LCA-methode worden de
gevolgen van energiegebruik (grondstofuitputting en emissies) in kaart gebracht. In dit onderzoek
wordt, naast de gevolgen van energieverbruik, ook het energieverbruik zelf in de diverse
processen opgenomen. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat de invloed van de diverse processen
is op het directe en indirecte energieverbruik van de glastuinbouw. De energie-inhoud van een
brandstof wordt weergegeven in MegaJoule(MJ)-onderwaarde en MJ-bovenwaarde. Het verschil
tussen deze twee waarden is de hoeveelheid energie die als condensatiewarmte is opgeslagen inde
rookgassen. De bovenwaarde geeft de maximale hoeveelheid energie aan die uit de brandstof kan
worden gehaald. In het algemeen wordt energieverbruik uitgedrukt in MJ-onderwaarde. Hiermee
wordt het energieverbruik dus onderschat. Om onderschatting te voorkomen is in dit onderzoek
dan ook gekozen om energieverbruik uit te drukken in MJ-bovenwaarde.
Afval is ook geen milieuprobleem op zichzelf, maar veeleer een proces (transport en opslag van
vast afval) dat emissies naar water, lucht en bodem kan veroorzaken en methaan als potentiële
energiebron kan produceren. Ook ruimtebeslag is in het rijtje van milieuproblemen niet opgenomen, omdat "uitputting" van ruimte meer een ruimtelijk ordeningsprobleem dan een milieuprobleem is. In dit onderzoek wordt, naast de gevolgen van afval, ook de hoeveelheid chemisch en
niet-chemisch afval zélf in de diverse processen opgenomen. De hoeveelheden afval en chemisch
afval wordt weergegeven inkg.
Gewasbeschermingsmiddelen
In dit onderzoek is de toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen niet meegenomen.
De LCA-methode biedt wel de mogelijkheden om classificatiefactoren voor humane, aquatische en
terrestrische toxiciteit te berekenen. In de Handleiding (Heijungs et al., 1992a) zijn lijsten met
classificatiefactoren voor toxiciteit van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen
opgenomen. Deze lijsten zijn echter niet compleet. Voor de in de afgelopen ca. 5jaar toegelaten
werkzame stoffen zijn nog geen classificatiefactoren ontwikkeld, terwijl deze werkzame stoffen
juist een groot deel van het huidige gewasbeschermingsmiddelenverbruik in de glastuinbouw
bepalen.
Behalve het ontbreken van classificatiefactoren voor de veel gebruikte werkzame stoffen, ontbrak
het op het moment van aanvang van het project aan voldoende betrouwbare kwantitatieve
informatie over emissies als gevolg van het gebruik van werkzame stoffen bij de verschillende
toedieningstechnieken, en aan informatie over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege het gebrek aan gegevens over classificatiefactoren en gekwantificeerde emissies van
werkzame stoffen, is besloten om de toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen niet
meete nemen indit onderzoek.
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3.3 Milieuprofielen ronde tomaten
De hierna genoemde milieuprofielen van ronde tomaten zijn opgenomen in Bijlage A.
De milieuprofielen van één ha ronde tomatenproduktie in de bedrijfssystemen grondteelt, vrije
drainage en recirculatie zijn weergegeven in tabel A.l. In deze tabel staan de absolute hoeveelheden potentiële milieueffecten weergegeven. In tabel A.2 zijn de genormaliseerde milieuprofielen
van één ha ronde tomatenproduktie weergegeven. De genormaliseerde milieuprofielen geven de
relatieve bijdrage weer van één ha ronde tomatenproduktie in de onderzochte bedrijfssystemen aan
de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal. Om de cijfers inzichtelijker te maken zijn in
tabel A.3 de hoeveelheden potentiële milieueffecten per ha van vrije drainage en recirculatie
weergegeven in %ten opzichte van grondteelt. Grondteelt ishierbij op 100gesteld.
In dit onderzoek is de functionele eenheid 1kg ronde tomaat. Om de milieuprofielen per kg te
berekenen is de hoeveelheid potentiële milieubelasting per ha gedeeld door de produktie per ha.
De milieuprofielen van 1kg ronde tomaten geproduceerd in de onderzochte bedrijfssystemen zijn
weergegeven in tabel A.4. In tabel A.5 zijn de genormaliseerde milieuprofielen van een kg ronde
tomaat weergegeven. De genormaliseerde milieuprofielen geven de relatieve bijdrage weer van 1
kg ronde tomaten geproduceerd in de onderzochte bedrijfssystemen aan de totale potentiële
milieueffecten op wereldschaal. Om ook hier de cijfers inzichtelijker te maken zijn in tabel A.6 de
hoeveelheden potentiële milieueffecten per ha van vrije drainage en recirculatie weergegeven in%
ten opzichte van grondteelt. Grondteelt ishierbij op 100gesteld.
3.4 Milieuprofielen kleinbloemigerozen
Dehierna genoemde milieuprofielen van kleinbloemige rozen zijn opgenomen in BijlageB.
De milieuprofielen van één ha kleinbloemige rozenproduktie in de bedrijfssystemen grondteelt,
vrije drainage en recirculatie zijn weergegeven in tabel B.l. In deze tabel staan de absolute
hoeveelheden potentiële milieueffecten weergegeven. In tabel B.2 zijn de genormaliseerde
milieuprofielen van één ha kleinbloemige rozenproduktie weergegeven. De genormaliseerde
milieuprofielen geven de relatieve bijdrage weer van één ha kleinbloemige rozenproduktie in de
onderzochte bedrijfssystemen aan de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal. Om de
cijfers inzichtelijker te maken zijn in tabel B.3 de hoeveelheden potentiële milieueffecten per ha
van vrije drainage en recirculatie weergegeven in % ten opzichte van grondteelt. Grondteelt is
hierbij op 100gesteld.
In dit onderzoek is de functionele eenheid 1bos kleinbloemige rozen. Om de milieuprofielen per
bos te berekenen is de hoeveelheid potentiële milieubelasting per ha gedeeld door de produktieper
ha. De milieuprofielen van 1bos kleinbloemige rozen geproduceerd in de onderzochte bedrijfssystemen zijn weergegeven in tabel B.4. In tabel B.5 zijn de genormaliseerde milieuprofielen vaneen
bos kleinbloemige rozen weergegeven. De genormaliseerde milieuprofielen geven de relatieve
bijdrage weer van 1 bos kleinbloemige rozen geproduceerd in deonderzochte bedrijfssystemen aan
de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal. Om de cijfers inzichtelijker te maken zijn in
tabel B.6 de hoeveelheden potentiële milieueffecten per ha van vrije drainage en recirculatie
weergegeven in %ten opzichte van grondteelt. Grondteelt ishierbij op 100gesteld.
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3.5 De effectscores
In deze paragraaf wordt per milieueffect in het kort aangegeven welke emissies en processen de
belangrijkste veroorzakers van de scores zijn en wat de verschillen zijn tussen de bedrijfssystemen
grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie per ha tomaat, per ha
roos, per kg tomaat en per bos rozen. Voor een uitgebreide kwantitatieve beschrijving van de
resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 6 in de deelrapporten Kleinbloemige rozen enRonde
tomaten.
Abiotische uitputting
Bij tomaat wordt de bijdrage aan abiotische uitputting (uitputting van grondstoffen) vooral bepaald
door het verbruik van aardgas, voornamelijk voor kasverwarming, en het verbruik van zink, in de
vorm van verzinkt staal in de kasconstructie. Per ha tomaat putten vrije drainage en recirculatie
meer en per kgtomaat minder grondstoffen uit dan grondteelt.
Bij roos wordt het grootste gedeelte van de score bepaald door het aardgasverbruik voor de
kasverwarming en door het verbruik van brandstoffen, vooral aardgas en kolen, voor de produktie
van electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt verbruikt. Daarnaast bepalen het verbruik
van zink, in de vorm van verzinkt staal in de kasconstructie, en het verbruik van koper, in
electriciteitskabels in de installatie voor de assimilatiebelichting, de score. Per ha roos putten vrije
drainage en recirculatie meer enper bos rozen minder grondstoffen uit dan grondteelt.
Humane toxiciteit
De score voor humane toxiciteit, zonder humane toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, wordt bij tomaat vooral bepaald door emissie van NO, en daarnaast door emissie van
S02. De belangrijkste veroorzakers van de score zijn het aardgasverbruik voor kasverwarming en
de produktie van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf wordt verbruikt. Bij vrije drainage en
recirculatie is de score voor humane toxiciteit, zonder humane toxiciteit veroorzaakt door
gewasbeschermingsmiddelen, per ha tomaat hoger dan grondteelt en per kg tomaat lager dan
grondteelt.
Bij roos bepalen de emissies van NO, en S0 2 in vergelijkbare mate de score voor humane
toxiciteit, zonder humane toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen. De produktie
van electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt verbruikt, bepaalt het grootste gedeelte van
de score. Bij vrije drainage en recirculatie is de score voor humane toxiciteit, zonder humane
toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, per ha roos hoger en per bos rozen lager
dan grondteelt.
Aquatische toxiciteit
Bij tomaat wordt de score voor aquatische toxiciteit, zonder aquatische toxiciteit veroorzaakt door
gewasbeschermingsmiddelen, voornamelijk veroorzaakt door emissies van zware metalen, die
vrijkomen bij de produktie van fosfaatmeststoffen, en door emissie van olie, die vrijkomt bij het
transport van olie van de plaats van winning naar de plaats van raffinage. Bij vrije drainage speelt
ook de emissie van spoorelementen bij de kunstmestgift een rol in de score. Per ha tomaat en per
kg tomaat veroorzaakt recirculatie aanzienlijk minder potentiële aquatische toxiciteit dan grondteelt
en vrije drainage.
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Bij roos wordt de score voor aquatische toxiciteit, zonder aquatische toxiciteit veroorzaakt door
gewasbeschermingsmiddelen, voornamelijk veroorzaakt door emissie van olie, die vrijkomt bij het
transport van olie van de plaats van winning naar de plaats van raffinage. De olie wordt vooral
gebruikt als brandstof voor de produktie van electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt
verbruikt. Daarnaast hebben de emissies van zware metalen, die vrijkomen bij de produktie van
fosfaatkunstmeststoffen, nog een aanzienlijk aandeel in de score. Bij vrije drainage speelt ook de
emissie van spoorelementen bij de kunstmestgift een rol in de score. Per ha roos en per bos rozen
veroorzaakt recirculatie aanzienlijk minder potentiële aquatische toxiciteit dan grondteelt en vrije
drainage.
Terrestrische toxiciteit
Bij tomaat en roos wordt de score voor terrestrische toxiciteit, zonder terrestrische toxiciteit
veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, geheel verklaard door emissies van zware metalen
die vrijkomen bij het gebruik van fosfaatkunstmeststoffen. Per ha tomaat, per kg tomaat, per ha
roos en per bos rozen veroorzaakt recirculatie aanzienlijk minder potentiële terrestrische toxiciteit,
zonder terrestrische toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, dan grondteelt en
vrije drainage.
Verzuring
De score voor verzuring wordt bij tomaat vooral bepaald door emissie van NO, en ook door
emissie van S02. De score wordt vooral bepaald door het aardgasverbruik voor kasverwarmingen
door de produktie van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf wordt verbruikt. Per ha tomaat
veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per kg tomaat minder potentiële verzuring dan
grondteelt.
Bij roos wordt de score voor verzuring in vergelijkbare mate bepaald door NO, en S02. De
produktie van electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt verbruikt, heeft veruit het
grootste aandeel in de score. Per ha roos veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per
bos rozen minder potentiële verzuring dan grondteelt.
Vermesting
Bij tomaat en roos wordt de score voor vermesting vooral bepaald door emissies van N, P en
NO,. De score wordt vooral bepaald door het mineralenoverschot, dat ontstaat doordat deopname
van mineralen door het gewas lager is dan de gift aan mineralen. Per ha tomaat, per kg tomaat,
per ha roos en per bos rozen veroorzaakt recirculatie minder potentiële vermesting dan grondteelt
en vrije drainage.
Ozonlaagaantasting
Bij tomaat en roos wordt de score voor ozonlaagaantasting voor het grootste gedeelte verklaard
door emissie van 1,1,1-trichloorethaan dat vrijkomt bij het verwerken van (kunst)rubber tot
toepassingen in de kasgevel en als verwarmingsslangen. Per ha tomaat en pr ha roos veroorzaken
vrije drainage en recirculatie meer en per kg tomaat en per bos rozen minder potentiële ozonlaagaantasting dan grondteelt.
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Broeikaseffect
Bij tomaat en roos wordt de score voor broeikaseffect vrijwel geheel verklaard door de emissie
van C02. Bij tomaat bepaalt het aardgasverbruik voor kasverwarming het grootste gedeelte van de
score. Per ha tomaat veroorzaken vrije drainage en recirculate meer en per kg tomaat minder
potentieel broeikaseffect dan grondteelt.
Bij roos bepalen de produktie van electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt verbruikt en
het aardgasverbruik voor kasverwarming de score. Per ha roos en per bos rozen veroorzaken vrije
drainage en recirculatie minder potentieel broeikaseffect dan grondteelt.
Fotochemische oxvdantvorming
Bij tomaat en roos wordt de score voor fotochemische oxydantvorming verklaard door emissie van
koolwaterstoffen. Kolenwinning en electriciteitsproduktie verklaren het grootste gedeelte van de
score. Bij roos wordt vrijwel de gehele score verklaard door de produktie van electriciteit diedoor
de assimilatiebelichting wordt verbruikt. Per ha tomaat en roos veroorzaken vrije drainage en
recirculatie meer en per kgtomaat en per bos rozen minder potentiële fotochemische oxydantvor
mingdan grondteelt.

Stank
Bij tomaat en roos wordt de score voor stank vooral bepaald door emissies van methylformiaat en
waterstofsulfide (H2S). Bijtomaat heeft het verbruik van weekmakers in PVC-stoomzeilenen
-bassinfolie het grootste aandeel in de score. Daarnaast heeft de steenwolproduktie een groot
aandeel in de score. Per ha tomaat veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per kg
tomaat minder potentiële stank dan grondteelt.
Bij roos hebben het verbruik van weekmakers in PVC-stoomzeilen en -bassinfolie, het verbruik
van polyester in het gevelscherm, het verbruik van staal in de armaturen van de assimilatiebelichting en de produktie van steenwol een vergelijkbaar aandeel in de score. Per ha roos en per bos
rozen veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer potentiële stank dan grondteelt.
Energieverbruik
Bij tomaat vindt energieverbruik vrijwel geheel plaats in de vorm van aardgas voor kasverwarming en stomen van de grond. Per ha tomaat hebben vrije drainage en recirculatie een hoger en
per kgtomaat een lager energieverbruik.
Bij roos wordt energieverbruik in gelijke mate bepaald door het aardgasverbruik voor kasverwarming en door het verbruik van brandstoffen, vooral aardgas en kolen, voor de produktie van
electriciteit die door de assimilatiebelichting wordt verbruikt. Per ha roos en per bos rozen hebben
vrije drainage en recirculatie een lager energieverbruik.
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Afval
Bij tomaat wordt de score voor afval vooral bepaald door betonafval wat vrijkomt bij het storten
van kasonderdelen waarin beton is verwerkt, en door mijnafval dat vrijkomt bij de winning van
kolen, die worden gebruikt als brandstof voor de produktie van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf wordt verbruikt. Per ha tomaat veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per kg
tomaat minder afval dan grondteelt.
Bij roos wordt de score voor afval vooral bepaald door mijnafval dat vrijkomt bij de winning van
kolen, die worden gebruikt als brandstof voor de produktie van electriciteit die wordt verbruikt
door de assimilatiebelichting. Per ha roos veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per
bos rozen minder afval dan grondteelt.
Chemisch afval
Bij tomaat wordt de score voor chemisch afval vooral bepaald door steenkoolas dat vrijkomt bij de
verbranding van kolen tijdens de produktie van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf wordt
verbruikt. Daarnaast wordt de score bepaald door slib dat ontstaat bij de zuivering van het water
dat vrijkomt bij het komposteren van gewasafval, en door het afval dat vrijkomt bij de winning uit
zinkerts van zink dat wordt gebruikt in de vorm van verzinkt staal in de kasconstructie. Per ha
tomaat en per kg tomaat veroorzaken vrije drainage en recirculatie minder chemisch afval dan
grondteelt.
Bij roos wordt de score voor chemisch afval vrijwel geheel bepaald door steenkoolas dat vrijkomt
bij de verbranding van kolen tijdens de produktie van electriciteit die wordt verbruikt door de
assimilatiebelichting. Per ha roos veroorzaken vrije drainage en recirculatie meer en per bos rozen
minder chemisch afval dan grondteelt.
3.6 Degenormaliseerde effectscores
Met behulp van degenormaliseerde effectscores kan worden aangegeven op welke milieueffecten de bedrijfssystemen relatief veel of weinig invloed hebben. Een relatief hoge genormaliseerde
effectscore voor een bepaald milieuprobleem betekent niet dat het betreffende milieuprobleem
ernstiger isdan een milieuprobleem waarop een lagere effectscore is gerealiseerd.
Als de milieuprofielen van ronde tomaten worden genormaliseerd op wereldschaal, dan blijkt uit
de tabellen A.2 en A.5 dat de effectscores van ronde tomaten een relatief groter aandeel uitmaken
van de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal voor de milieueffecten ozonvorming en
broeikaseffect. Het relatieve aandeel in de milieueffecten vermesting en abiotische uitputting is
kleiner. Het relatieve aandeel in de milieueffecten verzuring en stank is nog kleiner, terwijl het
relatieve aandeel in het milieueffect ozonlaagaantasting nog weer veel kleiner is. Uit de op
wereldschaal genormaliseerde milieuprofielen van kleinbloemige rozen in de tabellen B.2 en B.5
blijkt dat de effectscores van kleinbloemige rozen een relatief veel groter aandeel uitmaken vande
totale potentiële milieueffecten op wereldschaal voor het milieueffect ozonvorming. Het relatieve
aandeel in de milieueffecten broeikaseffect en vermesting is groter. Het relatieve aandeel in de
milieueffecten verzuring en abiotische uitputting is kleiner. Het relatieve aandeel in het milieueffect stank is nog kleiner, terwijl het relatieve aandeel in het milieueffect ozonlaagaantasting nog
weer veel kleiner is. Als de NOx-emissie kan worden gekwantificeerd in een classificatiefactor
voor fotochemische oxydantvorming dan wordt het relatief grotere aandeel van de milieuprofielen
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van ronde tomaten en kleinbloemige rozen in het milieueffect fotochemische oxydantvorming nog
groter. Het relatieve aandeel in de milieueffecten humane toxiciteit, aquatische toxiciteit en
terrestrische toxiciteit is nu klein. Wanneer de emissies van gewasbeschermingsmiddelen worden
meegenomen inde milieuprofielen zal het relatieve aandeel in deze milieueffecten toenemen.
3.7 Evaluatie van de milieuprofielen
Uit de bespreking van de scores van grondteelt, vrije drainage en recirculatie op de in dit
onderzoek meegenomen milieueffecten blijkt dat bij tomaat de kg-opbrengsten, het mineralenoverschot, het verbruik van fosfaatkunstmeststoffen en het aardgasverbruik een grote invloed hebben
op de scores. Bij roos hebben de bos-opbrengsten, het mineralenoverschot, het verbruik van
fosfaatkunstmeststoffen, het aardgasverbruik en het electriciteitsverbruik voor de assimilatiebelichting een grote invloed op de scores. Uit de in deze paragraaf weergegeven evaluatie van de
milieuprofielen komt naar voren dat de conclusies van de deelonderzoeken naar tomaat en roos
vrijwel ongevoelig zijn voor de gekozen uitgangspunten en aannames die in dit onderzoek zijn
gedaan.
Door het gebruik van steenwol als substraat is per m2 de kg-opbrengst bij tomaat en de bosopbrengst bij roos bij vrije drainage en recirculatie hoger dan bij grondteelt. Bij tomaat is de
teeltduur bij vrije drainage en recirculatie langer dan bij grondteelt, waardoor de kg-opbrengst per
m2 hoger is dan bij grondteelt. Zelfs als er wordt uitgegaan van het laagst mogelijke produktieverschil tussen grondteelt en recirculatie geeft dit voor recirculatie per kg tomaat op alle milieueffecten een lagere score en per bos rozen op alle milieueffecten, behalve stank, een lagere score dan
grondteelt.
Bij tomaat en roos treden de relatief grootste verschillen tussen de bedrijfssystemen op bij de
milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting. De lagere score op de
hier genoemde milieueffecten bij recirculatie wordt veroorzaakt door het hergebruik van
drainwater. Bij hergebruik van drainwater worden minder mineralen geloosd en dat betekent dat
er ook minder kunstmest wordt gebruikt. Door het lagere mineralenoverschot bij recirculatie komt
er minder N en P in het milieu terecht, wat een lagere score voor vermesting betekent. De veel
lagere P-gift bij recirculatie resulteert in een aanzienlijk lagere milieubelasting bij de produktie
van fosfaatkunstmeststoffen en dat verklaart de lagere score van recirculatie op de milieueffecten
aquatische en terrestrische toxiciteit. De verschillen in scores voor vermesting, aquatische en
terrestrische toxiciteit tussen grondteelt en recirculatie zijn dermate groot, dat er bij recirculatie
een niet reeël hoog percentage van het opgevangen drainwater geloosd zou moeten worden om de
scores per havergelijkbaar te laten zijn.
Bij tomaat en roos zijn de in dit onderzoek aangehouden aardgasverbruiken per m2 vergeleken met
de praktijk aan de lage kant. De scores waar aardgasverbruik invloed op heeft, zijn daardoor
waarschijnlijk enigzins te laag. Als er van hogere aardgasverbruiken zou worden uitgegaan dan
veranderen de scores van de onderzochte bedrijfssystemen op een vergelijkbare manier. De
conclusie dat een bedrijfssysteem per ha, per kg of per bos meer of minder potentiële milieubelasting veroorzaakt dan een ander bedrijfssysteem, zal hierdoor dus niet veranderen.
Bij roos is in de onderzochte bedrijfssystemen voor de assimilatiebelichting uitgegaan van het
gebruik van electriciteit van het electriciteitsnet die is opgewekt in electriciteitscentrales. Wanneer
er wordt uitgegaan van het opwekken van electriciteit met een WKK (warmte-krachtkoppeling) op
het tuinbouwbedrijf dan ontstaat er aanzienlijk minder potentiële milieubelasting en zullen de
milieuprofielen sterk verbeteren. Het opwekken van electriciteit met een WKK geeft een lager
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energieverbruik, doordat het totale rendement in electriciteitscentrales ca. 38% is en bij eenWKK
ca. 85%. Daarnaast ontstaat er per verbruikte eenheid energie in een electriciteitscentrale, door
een andere brandstofsamenstelling en verbrandingsproces, meer potentiële milieubelasting dan bij
gebruik van een WKK. Bij gebruik van een WKK zal het aandeel van assimilatiebelichting in de
milieueffecten aanzienlijk lager worden. Doordat bij alle bedrijfsysstemen dezelfde hoeveelheid
electriciteit voor assimilatiebelichting wordt verbmikt, zullen de procentuele verschillen tussen de
bedrijfssystemen iets groter worden. De conclusie dat een bedrijfssysteem per ha of per bos meer
of minder potentiële milieubelasting veroorzaakt dan een ander bedrijfssysteem, zal hierdoor
echter niet veranderen.

3.8 De betrouwbaarheid van de milieuprofielen
3.8.1 De systeemgrenzen
De milieuprofielen van de bedrijfssystemen in de tabellen A.l t/m A.6 en B.l t/m B.6 geven de
potentiële milieubelasting van de huidige wijze van uitvoering van de produktie in deze bedrijfssystemen zo goed mogelijk weer. Binnen elk bedrijfssysteem bestaat in de praktijk echter een
zekere mate van variatie. De milieuprofielen zijn hierdoor niet zonder meer van toepassing op
elke uitvoering van een bepaald bedrijfssysteem.
In de beoordeling is geen rekening gehouden met de oogst- en naoogstfase. Onafhankelijk van het
bedrijfssysteem waarin de tomaat of roos is geproduceerd, onstaat resp. per kg of bos verwerkt
geoogst produkt in de oogst- en naoogstfase dezelfde hoeveelheid milieubelasting. De milieubelasting die ontstaat in de oogst- en naoogstfase heeft dan ook geen invloed op de milieuprofielen van
de tomaten en de rozen geproduceerd in de verschillende bedrijfssystemen. De milieubelasting in
de oogst- en naoogstfase is wel van belang als er b.v. een vergelijking wordt gemaakt tussen
tomaten of rozen afkomstig uitverschillende landen.
In dit onderzoek zijn dederde orde processen meegenomen die betrekking hebben op de produktie
van duurzame produktiemiddelen die op het glastuinbouwbedrijf worden verbruikt. Onder
duurzame produktiemiddelen worden produktiemiddelen met een levensduur langer dan een jaar
verstaan, zoals b.v. de kas en het verwarmingssysteem. De duurzame produktiemiddelen schuur,
oogst- en sorteerapparatuur, ketel-, brander-, kondensor- en warmteopslaginstallatie zijn in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat hierin veel geringere hoeveelheden materiaal zijn
verwerkt dan in de produktiemiddelen die in de kas worden gebruikt. Gelet op de in de deelrapporten weergegeven resultaten en de geringe invloed van het meegenomen verbruik van duurzame
produktiemiddelen op het tuinbouwbedrijf op de totale scores, heeft het niet meenemen van
genoemde installaties een zeer geringe invloed op de totale scores en zullen de conclusies niet
veranderen indien deze wel waren meegenomen.
Overeenkomstig de LCA-methode zijn processen die betrekking hebben op het produceren van
duurzame produktiemiddelen om andere duurzame of vlottende middelen te produceren, b.v. de
bouw van een kunstmestfabriek of van een vrachtwagen, of die betrekking hebben op menselijke
arbeid, b.v. het vervoer van dewerknemer naar het bedrijf, niet meegenomen.
In de deelrapporten is aangegeven dat in het geval dat materialen worden gerecycled, er in dit
onderzoek is gekozen voor de praktische oplossing om het recyclingsproces te beschouwen als het
produktieproces van deze materialen. De milieuingrepen van het oorspronkelijke produktieproces
worden dus niet meegenomen, maar beschouwd als een investering waarvan de potentiële
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milieubelasting in het verleden heeft plaatsgevonden. In de onderzochte bedrijfssystemen worden
dezelfde hoeveelheden aluminium en staal gebruikt, wat betekent dat de effectscores per ha en per
eenheid produkt een vergelijkbare hoeveelheid hoger zouden worden als de milieuingrepen van het
oorspronkelijke produktieproces wel worden meegenomen. De procentuele verschillen tussen de
onderzochte bedrijfssystemen worden dan iets kleiner, maar de conclusies zullen hierdoor niet
veranderen.

3.8.2 De milieu-ingrepen
Bij het vaststellen van de milieuingrepen is voor alle processen uitgegaan van de actuele situatie.
In de functionele eenheid is aangegeven dat in dit onderzoek wordt gekeken naar de milieubelasting van 1 kg tomaten en 1 bos rozen geproduceerd door de Nederlandse glastuinbouw. De
hiervoor verbruikte produktiemiddelen worden vrijwel altijd in Nederland geproduceerd, en dat
betekent dan ook dat de gegevens over milieuingrepen veelal betrekking hebben op produktieprocessen zoals deze in Nederland plaatsvinden. De effectscores, die tezamen het milieuprofiel
vormen, zijn berekend uit de milieuingrepen. Bij de inventarisatie is een grote mate van volledigheid bereikt, dankzij de beschikbaarheid van informatie uit reeds eerder uitgevoerde LCA-studies,
informatie over emissies en energieverbruiken in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse
industrie, en informatie over het verbruik van duurzame en vlottende produktiemiddelen en de
daarbij vrijkomende emissies in de glastuinbouw. De geraadpleegde bronnen worden als
betrouwbaar beoordeeld. Genoemde procesinformatie van de Nederlandse industrie is vaak
verzameld door gebruik te maken van onder andere hinderwetaanvragen en -vergunningen.
Hiermee kan soms een lichte overschatting van de milieuingrepen en daarmee het milieuprofiel
zijn opgetreden. Voor een aantal processen in de levenscyclus kunnen in de toekomst ingrijpende
veranderingen optreden, door b.v. emissiebeperkende maatregelen in de fases voor of op het
tuinbouwbedrijf. Op korte termijn geven de milieuprofielen de milieubelasting van de huidige
situatie van de teelt in de bedrijfssystemen weer, maar op lange termijn kunnen er dus aanzienlijke
veranderingen inde milieuprofielen optreden.

3.8.3 De effectscores
De genormaliseerde effectscores geven de bijdrage weer van één functionele eenheid aan het
potentieel optreden van het betreffende milieueffect op wereldschaal. Met behulp van de
genormaliseerde effectscores, waarbij de effectscores van één functionele eenheid zijn gerelateerd
aan de omvang van het betreffende effect in de gehele wereld, kan worden aangegeven op welke
milieueffecten de milieuprofielen van de bedrijfssystemen relatief veel of weinig invloed hebben.
Een relatief hoge genormaliseerde effectscore voor een bepaald milieuprobleem betekent echter
niet dat het betreffende milieuprobleem ernstiger is dan een milieuprobleem waarop een lagere
genormaliseerde effectscore is gerealiseerd. Milieueffecten kunnen niet onderling worden
vergeleken. Verschillen tussen de onderzochte bedrijfssystemen kunnen alleen binnen een
milieueffect worden vergeleken.
In §3.1 is aangegeven dat de milieuproblemen biotische uitputting, straling, afvalwarmte, lawaai,
abeidsomstandigheden, verdroging, fysieke aantasting van ecosystemen, aantasting van landschap
en (directe) menselijke slachtoffers in dit onderzoek niet zijn meegenomen. De invloed van deze
milieuproblemen op de milieuprofielen van de verschillende bedrijfssystemen is niet bekend. Uit
de deelrapporten komt naar voren gekomen dat in de onderzochte bedrijfssystemen vrijwel
dezelfde produktiemiddelen worden verbruikt, maar in verschillende hoeveelheden. Uit de
resultaten blijkt dat de verschillen in de effectscores tussen de onderzochte bedrijfssystemen vooral
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worden verklaard door deze verschillen in verbruik van produktiemiddelen. Als de milieuproblemen die nu niet zijn meegenomen, wel zouden worden meegenomen, dan zullen ook hier de
verschillen in de scores tussen de onderzochte bedrijfssystemen vooral worden verklaard door
verschillen in hoeveelheden verbruikte produktiemiddelen. Deze verschillen zullen dezelfde zijn,
zoals ze nu al naar voren komen in de huidige milieuprofielen. Een bedrijfssysteem met een hoger
produktiemiddelenverbruik scoort hoger op de meegenomen milieuproblemen en zal ook op de
niet meegenomen milieuproblemen hoger scoren dan een bedrijfssysteem met een lager produktiemiddelenverbruik. In feite zijn in de huidige milieuprofielen de gevolgen van de niet meegenomen
milieuproblemen al op een indirecte manier verwerkt. Als de genoemde milieuproblemen worden
meegenomen dan wordt het verkregen beeld van de potentiële milieubelasting vollediger. De
conclusies zullen echter niet veranderen.
In de methode wordt aangegeven dat indirect seriële effecten niet gekwantificeerd kunnen worden
in classificatiefactoren. Een indirect serieel effect wordt veroorzaakt, doordat een emissie van een
stof via het milieueffect waaraan het primair bijdraagt, tevens bijdraagt aan een ander effect.
Indirect seriële effecten spelen een rol bij fotochemische oxydantvorming, broeikaseffect en
ozonlaagaantasting. Fotochemische oxydantvorming versterkt het broeikaseffect en het broeikaseffect versterkt de ozonlaagaantasting. In de methode wordt aangegeven dat deze interacties nog
volop zijn omgeven door onduidelijkheden en onzekerheden. De bijdrage van fotochemische
oxydantvorming aan het broeikaseffect, en de bijdrage van het broeikaseffect aan de ozonlaagaantasting zijn dan ook nog niet gekwantificeerd in classificatiefactoren. Als dit wel mogelijk zou
zijn, dan zullen de procentuele verschillen in de scores groter worden. De volgorde van de
bedrijfssystemen zal niet veranderen.
Bij het berekenen van classificatiefactoren voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit
wordt in de methode gewerkt met een voorlopig model. In dit voorlopige model kunnen emissies
van toxische stoffen naar lucht alleen op hun humaan-toxische werking worden beoordeeld.
Daarnaast worden de effectscores voor aquatische en terrestrische toxiciteit overschat. Bij het
vaststellen van de classificatiefactoren voor aquatische en terrestrische toxiciteit wordt gewerkt met
een methode met een hogere veiligheidsmarge. Er is inmiddels een methode beschikbaar die werkt
met lagere veiligheidsmarges, maar deze is niet gebruikt bij het bepalen van de classificatiefactoren, omdat voor veel stoffen de benodigde gegevens ontbraken. Wanneer deze methode wordt
gebruikt, zullen de scores dichter bij elkaar komen te liggen. De volgorde van de bedrijfssystemen
zal niet veranderen.
Daarnaast wordt in dit voorlopige model geen rekening gehouden met processen die in het milieu
plaatsvinden. Partitie, dat is de wijze waarop de geëmitteerde stoffen zich na emissie ten gevolge
van uitwisseling tussen de compartimenten lucht, water en bodem verdelen, en afbraak en
immobilisatie zijn niet meegenomen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de snelheid
waarmee een toxische stof uit het milieu verdwijnt, maar alleen met de absolute grootte van de
emissie. Hierdoor wordt de toxiciteit voor stoffen met een relatief hoge afbreeksnelheid overschat
en de toxiciteit voor stoffen met een relatief lage afbreeksnelheid onderschat. Voor de modellering
van de processen die na deemissie in het milieu plaatsvinden kan gebruik worden gemaakt vande
multimedia environmentalmodels van Mackay. Dit model wordt inmiddels door de RIVM
aangepast aan de Nederlandse situatie. Als deze aanpassing gereed is kunnen de classificatiefactoren voor toxiciteit aanzienlijk beter worden onderbouwd. De effectscores voor toxiciteit zoals ze
nu zijn weergegeven in de milieuprofielen zullen hierdoor veranderen. De volgorde van de
bedrijfssystemen zal echter niet veranderen. Bij de bedrijfssystemen is sprake van emissies van
dezelfde potentieel toxische stoffen, waarbij de hoeveelheden emissie verschillen. Nieuwe
classificatiefactoren oefenen dan dezelfde effecten uit op de scores van de bedrijfssystemen. Het is
wel mogelijk dat hetenebedrijfsysteem eenprocentueel hogeretoename laatzien danhetandere.
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Bij vermesting is onduidelijk in hoeverre andere nutriënten dan stikstof- en fosforverbindingen
bijdragen aan vermesting. De classificatie van vermestende elementen beperkt zich dan ook tot Nen P-verbindingen en chemisch zuurstofverbruik. In de onderzochte bedrijfssystemen issprake van
een rnineralenoverschot, dat wordt gezien als een lozing naar het oppervlaktewater, waarvan alleen
N- en P-verbindingen worden meegenomen in de score voor vermesting. Wanneer er ook voor
andere elementen classificatiefactoren voor vermesting beschikbaar zouden zijn, dan zouden de
scores voor vermesting van de bedrijfssystemen hoger worden. Deonderlinge verschillen in scores
worden in absolute en relatieve zin groter. De volgorde van de scores voor vermesting van de
onderzochte bedrijfssystemen zal niet veranderen.
3.8.4 Gewasbeschermingsmiddelen
In de effectscores voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit is de toxiciteit veroorzaakt
door emissies als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet opgenomen. Zoals
aangegeven in §3.1 ontbrak het op het moment van aanvang van dit project aan classificatiefactoren voor de veel gebruikte werkzame stoffen, aan voldoende betrouwbare kwantitatieve informatie
over emissies als gevolg van het gebruik van werkzame stoffen bij de verschillende toedieningstechnieken, en aan informatie over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen.
Inmiddels iser door onderzoek meer duidelijkheid gekomen in de hoeveelheden emissie als gevolg
van de kombinatie werkzame stof en toedieningstechniek. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar van
de nieuwere werkzame stoffen. Het RIVM heeft voor grondontsmettingsmiddelen de emissies
tijdens het produktieproces in kaart gebracht. Deze informatie is echter niet openbaar. Men geeft
wel aan dat de emissies tijdens het produktieproces bijzonder laag zijn in vergelijking met de
emissies tijdens de toepassing. Hoogenkamp (1994) spreekt over hooguit enkele promillen. Het
ontbreken van gegevens over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen heeft dus geen
grote invloed op de effectscores in de milieuprofielen. Het ontbreken van effectscores voor
toxiciteit veroorzaakt door emissie van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen bij
toepassing in de teelt heeft uiteraard wel een grote invloed opde effectscores voor toxiciteit in het
milieuprofiel. Als de toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen wel zouden kunnen
worden meegenomen dan zullen de scores voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit
hoger worden.

3.9 Discussie resultaten casestudies
In deze paragraaf worden de verschillen in de scores per ha tomaat en roos kort besproken en
wordt de koppeling gelegd tussen de milieubelasting in de levenscyclus en het milieubeleid op
glastuinbouwgebied.
3.9.1 Verschillen tussen tomaat en roos
De grote verschillen in potentiële milieubelasting per ha tomaten en rozen worden vooral veroorzaakt, doordat bij rozen is uitgegaan van het gebruik van electriciteit voor de assimilatiebelichting
die is geproduceerd in electriciteitscentrales en niet met behulp van WKK. Geredeneerd vanuit de
functionele eenheden in de casestudies is een ha rozen niet te vergelijken met een ha tomaten,
omdat rozen en tomaten voor andere consumptiedoeleinden worden gebruikt en dus niet dezelfde
functie vervullen. Daarnaast behaalt een ha rozen bij de in dit onderzoek weergegeven bedrijfsopzet een omzet die minstens 50% hoger isdan deomzet van een hatomaten.
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3.9.2 Directe en indirecte milieueffecten
Uit de bespreking van de scores van de bedrijfssystemen op de verschillende milieueffecten blijkt
dat de scores voor een aantal milieueffecten vooral worden verklaard door processen die
plaatsvinden op het tuinbouwbedrijf en andere scores vooral worden verklaard door processen die
plaatsvinden in de fases voor of na het tuinbouwbedrijf. Potentiële milieueffecten als gevolg van
processen die op het tuinbouwbedrijf plaatsvinden worden vaak gezien als directe milieueffecten.
Potentiële milieueffecten als gevolg van processen die in de fases voor of na het tuinbouwbedrijf
plaatsvinden worden vaak gezien als indirecte milieueffecten. In Bijlage C is in de tabellen C l en
C.2 resp. voor tomaat en voor roos per milieueffect weergegeven hoeveel procent van de score
wordt bepaald door emissies die op het tuinbouwbedrijf vrijkomen en hoeveel procent van de
score wordt bepaald door emissies die inde fases voor of nahet tuinbouwbedrijf plaatsvinden.
Voor tomaat blijkt uit tabel C l dat het potentiële milieueffect terrestrische toxiciteit geheel op het
tuinbouwbedrijf vrijkomt, dat de potentiële milieueffecten abiotische uitputting, vermesting,
broeikaseffect en energieverbruik voor het grootste gedeelte vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en
dat de potentiële milieueffecten humane toxiciteit, verzuring en afval in gelijke mate vrijkomen op
het tuinbouwbedrijf en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases voor en na het
tuinbouwbedrijf komen de potentiële milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting,
fotochemische oxydantvorming, stank enchemisch afval inzijn geheel vrij.
Voor roos blijkt uit tabel C.2 dat het potentiële milieueffect terrestrische toxiciteit geheel op het
tuinbouwbedrijf vrijkomt, dat het potentiële milieueffect vermesting voor het grootste gedeelte
vrijkomt op het tuinbouwbedrijf en dat de potentiële milieueffecten broeikaseffect en energieverbruik in gelijke mate vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases voor en na het tuinbouwbedrijf komen de potentiële milieueffecten aquatische
toxiciteit, ozonlaagaantasting, fotochemische oxydantvorming, stank en chemisch afval in zijn
geheel vrij en abiotische uitputting, humane toxiciteit, verzuring en afval voor het grootste
gedeelte. Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net,
maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal er op het
tuinbouwbedrijf meer potentiële milieubelasting ontstaan, terwijl de potentiële milieubelasting in
de fases voor en na het tuinbouwbedrijf afneemt. Ook de totale hoeveelheid potentiële milieubelasting indegehele levenscyclus wordtdan lager.

3.9.3 Milieubeleid glastuinbouw: gewasbescherming, energie, meststoffen, afval
In het milieubeleid op het gebied van de glastuinbouw wordt meestal een onderscheid gemaakt in
vier milieuthema's, namelijk gewasbescherming, energie, meststoffen en afval. Voor energie,
meststoffen en afval zijn de als gevolg van de produktie en het verbruik hiervan vrijkomende
potentiële milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus bij elkaar opgeteld en gedeeld door de
totale score voor elk milieueffect. Op deze manier is voor energie, meststoffen en afval berekend
wat ieders aandeel is in de totale score van de milieueffecten. Afval omvat hier de milieubelasting
van het produktieproces van de verbruikte duurzame en vlottende produktiemiddelen en van het
daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus niet onder afval valt. Het bepalen van het aandeel van
gewasbescherming in de milieueffecten was niet mogelijk, omdat in dit onderzoek de potentiële
milieubelasting veroorzaakt door emissie van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen
bij toepassing in de teelt niet is meegenomen. Indien deze emissies wel waren meegenomen, dan
zou het aandeel van gewasbescherming in de scores voor humane, aquatische en terrestrische
toxiciteit hoog zijn geweest, terwijl de aandelen van energie, meststoffen en afval in deze scores
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lager zouden zijn. In Bijlage D zijn voor tomaat in de tabellen D.l, D.2 en D.3 en voor roos in
de tabellen D.4, D.5 en D.6 de procentuele aandelen van energie, meststoffen en afval in de
scores weergegeven voor resp. grondteelt, vrije drainage en recirculatie.
Voor tomaat komt uit de tabellen D.l, D.2 en D.3 naar voren dat energieverbruik op het
tuinbouwbedrijf, vooral in de vorm van aardgas voor kasverwarming, een groot tot zeer groot
aandeel heeft in de milieueffecten abiotische uitputting, humane toxiciteit, verzuring, broeikaseffect, fotochemische oxydantvorming en chemisch afval en een kleiner aandeel in de effecten
aquatische toxiciteit, vermesting en afval. De met het meststoffenverbruik samenhangende
milieubelasting heeft een groot aandeel in de milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische
toxiciteit en vermesting. De met de produktie van duurzame en vlottende (behalve energie en
meststoffen) produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende
milieubelasting heeft een groot aandeel in de milieueffecten humane toxiciteit, aquatische
toxiciteit, verzuring, ozonlaagaantasting, fotochemische oxydantvorming, stank, afval en chemisch
afval.
Voor roos komt uit de tabellen D.4, D.5 en D.6 naar voren dat energieverbruik op het tuinbouwbedrijf, in de vorm van aardgas voor kasverwarming en electriciteit voor assimilatiebelichting, een
groot aandeel heeft in de milieueffecten abiotische uitputting, humane toxiciteit, aquatische
toxiciteit, verzuring, broeikaseffect en fotochemische oxydantvorming en een kleiner aandeel inde
effecten verzuring en stank. Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van
electriciteit van het net, maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt
opgewekt, dan zal het aandeel van het energieverbruik in de effectscores aanzienlijk afnemen. De
met het meststoffenverbruik samenhangende milieubelasting heeft een groot aandeel in de
milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting. De met de produktie van
duurzame en vlottende (behalve energie en meststoffen) produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende milieubelasting heeft een groot aandeel in de milieueffecten
aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting, stank en afval.
Bij tomaat en roos bestaan tussen de bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie
verschillen in de aandelen van energie, meststoffen en afval in de milieueffecten aquatische
toxiciteit en vermesting. Deze verschillen worden veroorzaakt door het grote verschil in Pverbruik tussen de drie bedrijfssystemen en door de overheersende invloed van het overschot van
Nen P indetotaalscores voor vermesting.
3.9.4 Vertaling resultaten naar andere gewassen
De scores, procentuele verschillen en aandelen van processen zoals deze naar voren zijn gekomen
voor ronde tomaat, zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte
bedrijfssystemen voor andere meermalig oogstbare vruchtgroenten zoals aubergine, boon,
courgette, komkommer, meloen, paprika, peper, cherry-, tussentype- en vleestomaten. De grote
lijnen die uit de resultaten van de casestudie naar voren komen voor ronde tomaat, zijn wel geldig
voor de andere meermalig oogstbare vruchtgoenten. De conclusies voor ronde tomaat over de
verschillen in milieubelasting per ha en per kg, de genormaliseerde milieueffecten, de invloed van
bepaalde emissies en processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval
in de milieuprofielen, het ontstaan van de potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in
de fases ervoor en erna zullen bij de andere meermalig oogstbare vruchtgroenten vergelijkbaar
zijn. De resultaten uit de casestudie naar ronde tomaat zijn niet zonder meer te vertalen naar
eenmalig oogstbare groentegewassen als sla en radijs of sierteeltgewassen, omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze gewassen nietvergelijkbaar is metdat van rondetomaat.
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De scores, procentuele verschillen en aandelen van processen zoals deze naar voren zijn gekomen
voor kleinbloemige rozen, zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte
bedrijfssystemen voor andere meermalig oogstbare snijbloemen zoals aJstroemeria, anjer,
anthurium, bouvardia, cymbidium, gerbera, gypsophila, grootbloemige- en trosrozen. De
conclusies voor kleinbloemige rozen over de verschillen in milieubelasting per ha en per bos zijn
ook geldig voor de andere meermalig oogstbare snijbloemen. Vanwege de grote invloed van
assimilatiebelichting in de milieuprofielen van kleinbloemige rozen zijn de conclusies over de
genormaliseerde milieueffecten, de invloed van bepaalde emissies en processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval in de milieuprofielen, het ontstaan van de
potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in de fases ervoor en erna niet geldig voor de
andere meermalig oogstbare snijbloemen. De resultaten van kleinbloemige rozen zullen wel geiden
voor grootbloemige- en trosrozen. De resultaten uit de casestudie naar kleinbloemige rozen zijn
nietzonder meer te vertalen naar andere sierteeltgewassen als chrysant en freesia of groentegewassen, omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze gewassen niet vergelijkbaar is met dat van
kleinbloemige rozen.

3.9.5 Omgaan met descores
De inde tabellen A.l, A.4 en B.l en B.4 weergegeven absolute eenheden milieueffect moeten niet
worden opgevat als een hard cijfer over de milieubelasting van resp. een ha tomaten, een kg
tomaten, een ha rozen en een bos rozen, maar als een vergelijkingsmaatstaf voor de beoordeling
van de milieubelasting van de onderzochte bedrijfssystemen. Uit de evaluatie komt duidelijk naar
voren dat als er wordt gekozen voor andere uitgangspunten en aannames, de absolute hoeveelheden milieueffect per ha, per kg en per bos en de procentuele verschillen tussen de bedrijfssystemen zullen veranderen, maar dat de onderlinge rangorde van de bedrijfssystemen hetzelfde blijft.
De scores op de milieueffecten geven een goede indicatie van de milieubelasting. De scores mogen
echter nooit als een losstaand getal worden besproken, maar moeten altijd worden vergeleken met
de scores van vergelijkbare functionele eenheden op dezelfde milieueffecten!!!
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4 Knelpunten en toepassingsmogelijkheden LCA-methode
4.1 Algemene knelpunten LCA-methode
ïn het rapport Produktgericht Milieubeheer (Cramer et al.,1993) worden als belangrijkste
aandachtspunten bij de verdere ontwikkelingen en toepassing van LCA genoemd de:
- complexiteit van de LCA-benadering
De complexiciteit komt vooral tot uiting in de tijdsduur van diepgaande studies, die vele maanden
tot zelfs twee jaar blijken te kosten. Als oplossing van de complexiciteit kan een vereenvoudiging
van de methode worden genoemd, b.v. het toespitsen op een bepaalde fase van de levenscyclus die
voor wat betreft de milieubelasting dominant blijkt te zijn. Als gevolg van vereenvoudigingen
zouden echter ontoelaatbare fouten gemaakt kunnen worden. Een andere oplossing voor de
complexiciteit ishet werken metgoede software en databank.
- praktische toepasbaarheid van de LCA-methode
Om een brede toepassing van LCA in bedrijven mogelijk te maken is er nu nog te veel tijd en
specifieke milieukennis nodig. LCA-studies kunnen gebruiksvriendelijker worden gemaakt door
automatisering van basisgegevens en standaardberekeningen en de aanwezigheid van een
betrouwbare database van basisgegevens. Om de LCA-methode goed aan te laten sluiten bij de
wijze waarop bedrijven functioneren, iser een sterkere koppeling nodig met andere beslissingsfactoren in bedrijven en een vertaling naar kosten. Bovendien is het van belang om een duidelijker
relatie te leggen tussen produktbeoordelingen het gewenste nivo van 'duurzame ontwikkeling'.
- dynamisering van de LCA-methode
De dynamisering komt naar voren in de verschillende doelstellingen van LCA-studies en de
dynamiek in de basisgegevens. Afhankelijk van het doel en de context van de analyse; uitgebreid
of beknopt, kwantitatief of kwalitatief, gericht op alle milieueffecten of op enkele, wel of niet
gericht op normen zal een LCA-benadering worden gekozen die voor dat specifieke doel optimaal
is. De milieu-effecten van produktieprocessen kunnen veranderen, en afhankelijk zijn van de
specifieke keuzes ten aanzien van grondstoffen en energie. Bovendien zijn de inzichten over ernst
en omvang van milieuproblemen, en de maatschappelijke weging ervan steeds aan verandering
onderhevig.
- LCA-methode als instrument voor produktverbetering
Tot nu toe is veel tijd en energie gestoken in produktvergelijkingen en minder in produktverbeteringen. In het standaard raamwerk van de LCA is een verbeteranalyse opgenomen. Buiten het
raamwerk valt echter het maken van technologische verkenningen om de verbeteranalyse te
onderbouwen. Van huidige technologische richtingen zou kunnen worden ingeschat welke
richtingen daarbinnen uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling de voorkeur verdienen. Aan de
andere kant kan ook vanuit een nader te formuleren doelstelling beredeneerd worden welke
technologische oplossingsrichtingen het meest wenselijk zijn omditdoel te concretiseren.
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4.2 Ervaringen casestudies
De ervaringen die de onderzoekers van het onderhavige project hebben opgedaan met behulp van
de casestudies naar ronde tomaten en kleinbloemige rozen onderschrijven een aantal van de
knelpunten uit §4.1. Het project heeft een looptijd gehad van ruim 1,5 jaar. Dit werd veroorzaakt
door het grote aantal processen dat betrokken was bij de procesboom van de produktie van
tomaten en rozen en het streven om een zo kompleet mogelijk overzicht te kunnen geven van de
levenscyclus. Van een groot gedeelte van deze processen moest alle benodigde informatie over de
milieuingrepen nog worden verzameld. Van een gedeelte van de processen was de benodigde
informatie al aanwezig. Een voor iedereen toegankelijke standaard database waarin de milieuingrepen van zoveel mogelijk produkten en processen zijn verzameld, zou in deze situatie enorm veel
tijd hebben bespaard. Daarnaast is ook goede software van groot belang. In het begin van het
project is gewerkt met een prototype programma dat de omvang van de database niet kon verwerken. Het programma is vervangen door een ander prototype dat grotere bestanden aan kan en vele
malen sneller werkt. Een goed programma maakt LCA-studies eenvoudiger, gebruiksvriendelijker,
sneller en vereenvoudigt de aktualiseringvan de database en milieuprofielen.
Met het gereedkomen van het project is de beschikking gekomen over een database gevuld met
aktuele informatie over produktieprocessen, milieuingrepen en de milieu-effecten daarvan, die een
rol spelen bij de produktie van (glastuinbouw-)produkten. Met behulp van deze uitgebreide
database en het nieuwe programma zullen LCA-studies voor de glastuinbouw in het vervolg
aanzienlijk minder tijd kosten dan decasestudies naar tomaat enroos.
4.3 Weegfactoren voor milieueffecten
Resultaten van LCA's geven op zichzelf nog geen antwoord op de vraag wat een beter produkt is.
Met name bij het vergelijken van analyses van twee alternatieve produkten of de milieuwinst van
investeringen is het niet altijd mogelijk een eenduidige conclusie te trekken. Men kan immers te
maken hebben met een produkt/investering dat op het ene aspect beter scoort en op een ander
aspect slechter dan het alternatieve produkt/investering. Omgaan met dit vraagstuk wordt mogelijk
indien aan de verschillende milieuaspecten gewichten kunnen worden toegekend.
Er bestaan diverse gedachten om tot een zo objectief mogelijke oplossing van de wegingsproblematiek te komen. Zo kunnen aan milieuaspecten weegfactoren worden toegekend op grond van de
relatieve overschrijding van het duurzaamheidsnivo of de milieugebruiksruimte, of op grond van
de nog te overbruggen afstand tot geformuleerde beleidsdoelstellingen. Ook kan een panel van
deskundigen worden gevraagd om gewichten toe te kennen, al of niet in kombinatie met de
overschrijding van duurzaamheidsnivo's.
In de Nota Produkt en Milieu (VROM, 1993) geeft de overheid aan dat zij in 1994 in overleg met
de maatschappelijke organisaties een zo uniform mogelijk systeem van weegfactoren en weegmethoden zal ontwikkelen, waarmee het relatieve gewicht van de milieuaspecten van produkten meer
objectief kan worden aangegeven. Met dergelijke weegfactoren is het voor iedereen duidelijk
welke milieueffecten het meest belangrijk zijn. Hiermee wordt het mogelijk om produkten,
investeringen, beleidsvoornemens etc. objectief te kunnen beoordelen. Realisatie van dit voornemen zal dan ook een stimulans geven aan de acceptatie en toepassing van LCA-onderzoek. Mocht
dit voornemen niet geheel gerealiseerd kunnen worden in 1994, dan is het in ieder geval van
belang om op zo'n kort mogelijke termijn de richting aan te geven waarin gedacht wordt.
Daarmee wordt duidelijkheid geschapen naar detoepassers van LCA en kan men de resultaten van
LCA-studies indit perspectief beoordelen.
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4.4 Investeringsbeoordeling
Zoals aangegeven in § 4.1 is het voor de praktische toepasbaarheid van LCA-studies in het
bedrijfsleven van belang dat er een koppeling kan worden gelegd tussen milieubelasting en een
investering. In (Wit et al., 1993) wordt hiervoor een methode uitgewerkt. Investeringen kunnenop
volgorde van aantrekkelijkheid vanuit milieuoogpunt worden gezet, door per gulden investering de
vermindering.in milieubelasting te berekenen. De vermindering in milieubelasting wordt berekend
door de veranderingen op de afzonderlijke milieueffecten te vermeningvuldigen met een weegfactor en bij elkaar op te tellen tot een geaggregeerde milieuindex. Om te kunnen komen tot een
milieuindex isduseen set van uniforme, breed geaccepteerde weegfactoren noodzakelijk.
4.5 Algemene toepassingsmogelijkheden LCA
Inde LCA-methodeworden vier hoofdcategoriën voor toepassing onderscheiden:
1 produktinformatie;
2 produktinnovatie;
3 produktregulering;
4 beleidsstrategieën.
ad 1: produktinformatie
Bij het gebruik van de levenscyclusanalyse om informatie over produkten te verkrijgen of te
verschaffen, zal het indepraktijk altijd om een vergelijking van produktalternatieven gaan.
ad 2: produktinnovatie
Bij produktinnovatie kan met behulp van LCA aangrijpingspunten voor verbetering in de
levenscyclus worden opgespoord. Door procesverbeteringen of milieuhygiënische maatregelen kan
het milieuprofiel drastisch verbeteren. Na de aanbevelingen in een nieuw ontwerp te hebben
verwerkt kan het nieuwe methet oudeprodukt worden vergeleken ineen vergelijkende LCA.
ad 3: produktregulering
Binnen een bepaalde produktgroep kunnen de produkten worden getoetst aan een standaard
milieukeur of produktnorm. Produkten die minder milieubelastend zijn kunnen dan een milieukeurmerk krijgen, of produkten worden niet op de markt toegelaten, omdat ze niet aan bepaalde
normen voldoen.
ad 4: onderbouwing strategische beleidskeuzen van overheid of bedrijfsleven
De bestudering van scenariostudies is onder meer van belang bij het uitstippelen van overheidsbeleid, waarbij door heffingen of bewustmakingscampagnes het marktaandeel van een aantal
produkten kan worden verschoven. Ook kunnen prioriteiten van het beleid op deze manier worden
afgewogen. Moet b.v. het stimuleren van een bepaalde investering een hogere prioriteit hebben
dan het stimuleren van een andere investering, gegeven de beperkte beschikbaarheid van
beleidsmiddelen. Behalve voor de overheid kan LCA ook een belangrijk rol spelen bij beleidskeuzen van het bedrijfsleven, waarbij LCA aandachtspunten en verschuivingen in de milieubelasting
aan kan geven ten behoeve van het verbeteren van o.a. het produktontwerp, het produktieproces
en het plegen van investeringen.
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Figuur 4.1 Gebruik en mogelijke toepassingen van de LCA-methode (Bron: CML, 1992).
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4.6 Toepassingsmogelijkheden LCA in deglastuinbouw
Voor de casestudies die uitgevoerd zijn als vergelijking van ronde tomaten en kleinbloemige rozen
geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt
met recirculatie zijn de toepassingsgebieden produktinformatie, produktinnovatie en onderbouwing
strategische beleidskeuzen van toepassing.
De in figuur 4.1 genoemde LCA-toepassingsmogelijkheden kunnen van toepassing zijn voor de
glastuinbouwsector, waarbij de resultaten van dit onderhavige project als ondersteuning kunnen
worden gebruikt. Een voorbeeld van een LCA-toepassingsmogelijkheid in figuur 4.1 is de
milieukeur. In de agrarische sector is milieukeur inmiddels van start gegaan onder de naam Agromilieukeur. In (Bouwman e.a., 1993) wordt aangegeven dat het gewenst is om op den duur alle
fasen van het produktieproces en alle milieuproblemen in de Agro-milieukeur te betrekken,
waarbij milieukeur tegelijkertijd dan meer aansluit bij Integrale Keten Zorg (IKZ). Een groot
aantal inputs die in de glastuinbouw worden gebruikt, worden ook in andere agrarische sectoren
gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan inputs als gas, electriciteit, transport, kunstmest, folies
e.d.. De resultaten uit dit onderhavige project kunnen een duidelijke ondersteuning bieden bij het
onderzoek naar levenscyclusanalyses van andere agrarische produkten dan glastuinbouwprodukten.
In de Nota Produkt en Milieu (VROM, 1993), die ter advies is voorgelegd aan de Raad voor het
Milieubeheer en aande Sociaal-Economische Raad geeft het Ministerie van VROM aan dat:
"Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat men ten aanzien van beslissingen over produkten een
vorm van integrale ketenanalyse hanteert. Dit betekent dat zowel bij het ontwikkelen van nieuwe
produkten (in de ontwerpfase) en het verbeteren van bestaande produkten als bij het informatie
verstrekken aan de afnemers, rekening wordt gehouden met alle relevante milieuaspecten in elke
fase van de produktketen. Omdat ook de overheid in de beleidsvoorbereiding en wetgeving uit zal
gaan van deze benadering, zullen bedrijfsleven en overheid met betrekking tot produktinformatie
derhalve naar verwachting in toenemende mate dezelfde taal spreken." Met de resultaten uit het
onderhavige onderzoekproject zijn voor het glastuinbouwbedrijfsleven de mogelijkheden geschapen
omop dit beleidsvoornemen aante sluiten.
Door uitvoering van het project is de beschikking gekomen over een database gevuld met aktuele
informatie over produktieprocessen, milieuingrepen (energie- en grondstoffenverbruik, emissies)
en de milieueffecten daarvan, die een rol spelen bij de produktie van glastuinbouwprodukten. Met
behulp van een LCA kan voor maatregelen die worden voorgesteld en/of doorgevoerd, of die nu
op sectornivo, door een fabrikant of door een individuele tuinder worden genomen, de gevolgen
voor de potentiële milieubelasting tijdens de gehele levenscyclus worden weergegeven per proces,
per emissie, per produkt en per milieueffect. Met behulp van LCA kunnen de gevolgen van een
maatregel voor de werkelijke, locatiespecifieke milieueffecten echter niet worden aangegeven.
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5 Conclusies
In dit onderzoek is de bruikbaarheid van de methode voor milieugerichte levenscyclusanalyse
(LCA) in de glastuinbouw beoordeeld. Hulpmiddel hierbij waren twee casestudies naar de
verschillen in milieueffecten bij de produktie van ronde tomaten en kleinbloemige rozen in dedrie
bedrijfssystemen grondteelt, substraatteelt met vrije drainage en substraatteelt met recirculatie. In
deze casestudies is het potentieel optreden van de volgende milieueffecten vastgesteld: uitputting
van grondstoffen, effecten op de menselijke gezondheid, effecten op aquatische en terrestrische
ecotoxiciteit, verzuring, vermesting, ozonlaagaantasting, broeikaseffect, fotochemische oxydantvorming en stank. Daarnaast zijn energieverbruik, afval en chemisch afval meegenomen. De
milieuproblemen uitputting van biotische grondstoffen, straling, afvalwarmte, lawaai, arbeidsomstandigheden, verdroging, fysieke aantasting van ecosystemen, aantasting van landschap en directe
slachtoffers zijn indit onderzoek niet verder uitgewerkt.
5.1 Algemene conclusies
In de effectscores voor humane, aquatische en terrestrische toxiciteit is de toxiciteit veroorzaakt
door emissies als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet meegenomen. Het
ontbreken van gegevens over het produktieproces van gewasbeschermingsmiddelen blijkt geen
grote invloed te hebben op de effectscores in de milieuprofielen. Als detoxiciteit veroorzaakt door
emissie van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen bij toepassing in de teelt zou
kunnen worden meegenomen, dan zullen de scores voor humane, aquatische en terrestrische
toxiciteit hoger worden dan de huidige scores inde milieuprofielen.
De milieuprofielen hebben betrekking op de representatieve bedrijfssystemen. Binnen elk
bedrijfssysteem bestaat in de praktijk een zekere mate van variatie. De milieuprofielen zijn
hierdoor niet zonder meer van toepassing op elke uitvoering van een bepaald bedrijfssysteem. Op
korte termijn geven de milieuprofielen de milieubelasting van de huidige situatie van de teelt inde
bedrijfssystemen weer, maar op langere termijn kunnen er aanzienlijke veranderingen in de
milieuprofielen optreden, doordat b.v. emissiebeperkende maatregelen worden genomen in de
fases voor of op het tuinbouwbedrijf.
Als de milieuproblemen die nu niet zijn meegenomen, wel zouden worden meegenomen, dan
wordt het verkregen beeld van de potentiële milieubelasting vollediger, maar de conclusies zullen
niet veranderen.
De in dit onderzoek naar voren gekomen absolute eenheden potentieel milieueffect moeten niet
worden opgevat als een hard cijfer over de milieubelasting van een ha tomatenproduktie, een kg
tomaten, een ha rozenproduktie en een bos rozen. De absolute eenheden potentieel milieueffect
zijn een vergelijkingsmaatstaf voor de beoordeling van de potentiële milieubelasting van de
produktie van tomaten en rozen in de onderzochte bedrijfssystemen. De huidige scores op de
milieueffecten geven een goede indicatie van de milieubelasting. De scores mogen nooit als een
losstaand getal worden besproken, maar moeten altijd worden vergeleken met scores van
vergelijkbare functionele eenheden op dezelfde milieueffecten.
De verschillen in de effectscores per ha tussen de onderzochte bedrijfssystemen worden vooral
verklaard door verschillen in hoeveelheid verbruik van dezelfde produktiemiddelen. De met de
produktie en verbruik van produktiemiddelen samenhangende emissies zijn per bedrijfssysteem
vrijwel dezelfde, alleen de hoeveelheden zijn verschillend. Deproduktie isdan de bepalende factor
voor een hogere of lagere score vaneen bedrijfssysteem per kg tomaat of bos rozen.
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Er is een tegenstrijdigheid aanwezig tussen het beoordelen van de potentiële milieubelasting per ha
en per eenheid produkt. Een intensievere teeltwijze leidt tot een hogere potentiële milieubelasting
per ha. Wanneer per oppervlakte-eenheid de procentuele toename van de produktie hoger is dan
de procentuele toename van de milieubelasting, leidt een intensievere teeltwijze echter tot een
lagere potentiële milieubelasting per eenheid produkt.
5.2 Potentiële milieubelasting ronde tomaat
Een ha ronde tomatenproduktie in het bedrijfssysteem vrije drainage heeft op bijna alle milieueffecten een hogere score dan grondteelt. Bij recirculatie leidt hergebruik van drainwater tot een
aanzienlijk lagere score per ha voor aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting dan
grondteelt. Opbijna alle andere effecten scoort recirculate per hahoger dan grondteelt.
De intensievere teeltwijze van ronde tomaten bij vrije drainage en recirculatie t.o.v. grondteelt
komt naar voren in de hogere produktie per m2en in de hogere scores per ha op de milieueffecten
abiotische uitputting, humane toxiciteit, verzuring, broeikaseffect, stank, energieverbruik en afval.
Dehogere scores per ha worden veroorzaakt door de toename in aardgas-en materiaalverbruik.
Door de intensievere teeltwijze en de bijbehorende hogere produktie per m2 is de potentiële
milieubelasting per kg tomaat in het bedrijfssysteem recirculatie op alle milieueffecten lager tot
veel lager dan bij grondteelt. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat zelfs bij sterke wijzigingen in
de uitgangspunten deze conclusie gehandhaafd blijft. Bij vrije drainage zijn per kg tomaat de
scores voor aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting hoger en bij de andere
milieueffecten lager dan bij grondteelt.
Uit de op wereldschaal genormaliseerde milieuprofielen blijkt dat de effectscores van ronde
tomaten een relatief groter aandeel uitmaken van de totale potentiële milieueffecten op wereldschaal voor de milieueffecten ozonvorming en broeikaseffect. Het relatieve aandeel in de
milieueffecten vermesting en abiotische uitputting is kleiner. Het relatieve aandeel in de milieueffecten verzuring en stank is nog kleiner, terwijl het relatieve aandeel in het milieueffect ozonlaagaantasting nog weer veel kleiner is. Als de NOx-emissie kan worden gekwantificeerd in een
classificatiefactor voor fotochemische oxydantvorming dan wordt het relatief grotere aandeel van
de milieuprofielen van ronde tomaten in het milieueffect fotochemische oxydantvorming nog
groter. Het relatieve aandeel in de milieueffecten humane toxiciteit, aquatische toxiciteit en
terrestrische toxiciteit is nu klein. Wanneer de emissies van gewasbeschermingsmiddelen worden
meegenomen inde milieuprofielen zal het relatieve aandeel in deze milieueffecten toenemen.
De relatief grootste verschillen tussen de bedrijfssystemen treden op bij de milieueffecten
aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting. De lagere score op de hier genoemde
milieueffecten bij recirculatie wordt veroorzaakt door het hergebruik van drainwater. Bij
hergebruik van drainwater worden minder mineralen geloosd en dat betekent dat er ook minder
kunstmest wordt gebruikt. Door het lagere mineralenoverschot bij recirculatie komt er minder N
en P in het milieu terecht, wat een lagere score voor vermesting betekent. De veel lagere P-gift bij
recirculatie resulteert in een aanzienlijk lagere milieubelasting bij de produktie en gebruik van
fosfaatmeststoffen en dat verklaart de lagere score van recirculatie op de milieueffecten aquatische
enterrestrische toxiciteit.
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Het energieverbruik in de vorm van aardgas voor kasverwarming heeft een groot aandeel in de
milieueffecten abiotische uitputting, humane toxiciteit, verzuring, broeikaseffect en energieverbruik. Het energieverbruik in de vorm van electriciteit heeft een groot aandeel in de milieueffecten
humane toxiciteit, verzuring, fotochemische oxydantvorming, afval en chemisch afval.
De met het meststoffenverbruik samenhangende milieubelasting heeft een groot aandeel in de
milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting.
De met de produktie van duurzame en vlottende (behalve energie en meststoffen) produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende milieubelasting heeft een groot
aandeel in de milieueffecten humane toxiciteit, aquatische toxiciteit, verzuring, ozonlaagaantasting,
fotochemische oxydantvorming, stank, afval en chemisch afval.
Als er een onderscheid wordt gemaakt in de potentiële milieubelasting die op het tuinbouwbedrijf
vrijkomt en de potentiële milieubelasting die in de fases voor of na het tuinbouwbedrijf vrijkomt,
dan blijkt dat het potentiële milieueffect terrestrische toxiciteit geheel op het tuinbouwbedrijf
vrijkomt, dat de potentiële milieueffecten abiotische uitputting, vermesting, broeikaseffect en
energieverbruik voor het grootste gedeelte vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en dat de potentiële
milieueffecten humane toxiciteit, verzuring en afval in gelijke mate vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases voor en na het tuinbouwbedrijf
komen de potentiële milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting, fotochemische
oxydantvorming, stank en chemisch afval inzijn geheel vrij.
De scores, procentuele verschillen en aandelen zoals deze naar voren zijn gekomen voor ronde
tomaat zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte bedrijfssystemen
voor andere meermalig oogstbare vruchtgroenten zoals aubergine, boon, courgette, komkommer,
meloen, paprika, peper, cheryy-, tussentype-en vleestomaten. De grote lijnen die uit de resultaten
van dit onderzoek naar voren komen voor ronde tomaat, zijn wel geldig voor de andere meermalig
oogstbare vruchtgoenten. De conclusies voor ronde tomaat over de verschillen in milieubelasting
per ha en per kg, de genormaliseerde milieueffecten, de invloed van bepaalde emissies en
processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval in de milieuprofielen,
het ontstaan van de potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in de fases ervoor en erna
zullen bij de andere meermalig oogstbare vruchtgroenten vergelijkbaar zijn. De resultaten uit de
casestudie naar ronde tomaat zijn niet zonder meer te vertalen naar eenmalig oogstbare groentegewassen als sla en radijs of sierteeltgewassen, omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze
gewassen niet vergelijkbaar is metdat van rondetomaat.

5.3 Potentiële milieubelasting kleinbloemige roos
Een ha kleinbloemige rozenproduktie in het bedrijfssysteem vrije drainage heeft op bijna alle
milieueffecten een hogere score dan grondteelt. Bij recirculatie leidt hergebruik van drainwater tot
een aanzienlijk lagere score per ha voor aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting
dan grondteelt. Op bijna alle andere effecten scoort recirculatie per hahoger dan grondteelt.
Door de intensievere teeltwijze en de bijbehorende hogere produktie per m2 is de potentiële
milieubelasting per bos bij recirculatie op alle milieueffecten, behalve stank, lager tot veel lager
dan bij grondteelt. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat zelfs bij sterke wijzigingen in de
uitgangspunten deze conclusie gehandhaafd blijft. Bij vrije drainage zijn per bos rozen de scores
voor aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit, vermesting en stank hoger en bij de andere
milieueffecten lager dan bij grondteelt.
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Uit de op wereldschaal genormaliseerde milieuprofielen blijkt dat de effectscores van kleinbloemige rozen een relatief veel groter aandeel uitmaken van de totale potentiële milieueffecten op
wereldschaal voor het milieueffect ozonvorming. Het relatieve aandeel in de milieueffecten
broeikaseffect en vermesting is groter. Het relatieve aandeel in de milieueffecten verzuring en
abiotische uitputting is kleiner. Het relatieve aandeel in het milieueffect stank is nog kleiner,
terwijl het relatieve aandeel in het milieueffect ozonJaagaantasting nog weer veel kleiner is. Alsde
NOx-emissie kan worden gekwantificeerd in een classificatiefactor voor fotochemische oxydantvorming dan wordt het relatief veel grotere aandeel van de milieuprofielen van kleinbloemige rozen
in het milieueffect fotochemische oxydantvorming nog groter. Het relatieve aandeel in de
milieueffecten humane toxiciteit, aquatische toxiciteit en terrestrische toxiciteit is nu klein.
Wanneer de emissies van gewasbeschermingsmiddelen worden meegenomen in de milieuprofielen
zal het relatieve aandeel indeze milieueffecten toenemen.
De relatief grootste verschillen tussen de bedrijfssystemen treden op bij de milieueffecten
aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit, vermesting en stank. De lagere score op de hier
genoemde milieueffecten, behalve stank, bij recirculatie wordt veroorzaakt door het hergebruik
van drainwater. Bij hergebruik van drainwater worden minder mineralen geloosd en dat betekent
dat er ook minder kunstmest wordt gebruikt. Door het lagere mineralenoverschot bij recirculatie
komt er minder N en P in het milieu terecht, wat een lagere score voor vermesting betekent. De
veel lagere P-gift bij recirculatie resulteert in een aanzienlijk lagere milieubelasting bij de
produktie en gebruik van fosfaatmeststoffen en dat verklaart de lagere score van recirculatie op de
milieueffecten aquatische en terrestrische toxiciteit. De hogere score voor stank wordt verklaard
door het verbruik van bassinfolie en steenwol.
Het energieverbruik heeft een grote invloed in de milieuprofielen. Het energieverbruik in de vorm
van aardgas voor kasverwarming heeft een groot aandeel in de milieueffecten abiotische uitputting,
broeikaseffect en energieverbruik. Het energieverbruik in de vorm van electriciteit voor met name
de assimilatiebelichting heeft een groot aandeel in de milieueffecten abiotische uitputting, humane
toxiciteit, aquatische toxiciteit, verzuring, broeikaseffect, fotochemische oxydantvorming,
energieverbruik, afval en chemisch afval.
In de onderzochte bedrijfssystemen is uitgegaan van het gebruik van electriciteit van het electriciteitsnet. Wanneer er wordt uitgegaan van het opwekken van electriciteit met een WKK (warmtekrachtkoppeling) op het tuinbouwbedrijf dan ontstaat er aanzienlijk minder potentiële milieubelasting en zullen de milieuprofielen sterk verbeteren. Het aandeel van assimilatiebelichting in de
milieueffecten zal aanzienlijk lager worden. De volgorde van de bedrijfssystemen zal nietveranderen.
De met het meststoffenverbruik samenhangende milieubelasting heeft een groot aandeel in de
milieueffecten aquatische toxiciteit, terrestrische toxiciteit en vermesting.
De met de produktie van duurzame en vlottende (behalve energie en meststoffen) produktiemiddelen en met het daadwerkelijk vrijkomende afval samenhangende milieubelasting heeft een groot
aandeel in de milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting, stank en afval.
Als er een onderscheid wordt gemaakt in de potentiële milieubelasting die op het tuinbouwbedrijf
vrijkomt en de potentiële milieubelasting die in de fases voor of na het tuinbouwbedrijf vrijkomt,
dan blijkt dat het potentiële milieueffect terrestrische toxiciteit geheel op het tuinbouwbedrijf
vrijkomt, dat het potentiële milieueffect vermesting voor het grootste gedeelte vrijkomt op het
tuinbouwbedrijf en dat de potentiële milieueffecten broeikaseffect en energieverbruik in gelijke
mate vrijkomen op het tuinbouwbedrijf en in de fases voor en na het tuinbouwbedrijf. In de fases
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voor en na het tuinbouwbedrijf komen de potentiële milieueffecten aquatische toxiciteit, ozonlaagaantasting, fotochemische oxydantvorming, stank en chemisch afval in zijn geheel vrij en
abiotische uitputting, humane toxiciteit, verzuring en afval voor het grootste gedeelte. Wanneer er
voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net, maar van electriciteit
die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal er op het tuinbouwbedrijf meer
potentiële milieubelasting ontstaan, terwijl de potentiële milieubelasting in de fases voor en na het
tuinbouwbedrijf afneemt. Ook detotale milieubelasting indegehele levenscyclus wordt dan lager.
De scores, procentuele verschillen en aandelen zoals deze naar voren zijn gekomen voor
kleinbloemige rozen zullen niet exact hetzelfde zijn bij een beoordeling van de onderzochte
bedrijfssystemen voor andere meermalig oogstbare snijbloemen zoals alstroemeria, anjer,
anthurium, bouvardia, cymbidium, gerbera, gypsophila, grootbloemige- en trosrozen. De
conclusies voor kleinbloemige rozen over de verschillen in milieubelasting per ha en per bos zijn
ook geldig voor de andere meermalig oogstbare snijbloemen. Vanwege de grote invloed van
assimilatiebelichting in de milieuprofielen van kleinbloemige rozen zijn de conclusies over de
genormaliseerde milieueffecten, de invloed van bepaalde emissies en processen uit de levenscyclus, de invloed van energie, meststoffen en afval in de milieuprofielen, het ontstaan van de
potentiële milieubelasting op het tuinbouwbedrijf of in de fases ervoor en erna niet geldig voor de
andere meermalig oogstbare snijbloemen. De resultaten van kleinbloemige rozen zullen wel gelden
voor grootbloemige- entrosrozen. De resultaten uit decasestudie naar kleinbloemige roos zijn niet
zonder meer te vertalen naar andere sierteeltgewassen als chrysant en freesia of groentegewassen,
omdat het produktiemiddelenverbruik bij deze gewassen niet vergelijkbaar is met dat van
kleinbloemige rozen.

5.4 Bruikbaarheid vande LCA-methode indeglastuinbouw
De methode voor milieugerichte levenscyclusanalyses is een geschikt hulpmiddel om de gevolgen
van een beslissing op de potentiële milieueffecten die ontstaan in de verschillende fasen van de
levenscyclus inbeeld tebrengen.
De LCA-methode is niet geschikt om de gevolgen van een bepaalde beslissing op de werkelijke
milieueffecten op een bepaalde lokatie in beeld te brengen. De classificatiefactoren uit de LCAmethode kunnen wel gebruikt worden als hulpmiddel om van ongelijksoortige emissies die
vrijkomen op een bepaalde lokatiehet potentiële milieueffect tebepalen.
Met het gereedkomen van het project is de beschikking gekomen over een database gevuld met
aktuele informatie over produktieprocessen, milieuingrepen en de milieu-effecten daarvan, dieeen
rol spelen bij deproduktie van glastuinbouwprodukten.
De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen geschikt voor toepassing in de glastuinbouw, maar
zijn ook bruikbaar voor onderzoek in andere delen van de agrarische sector. In de gehele
agrarische sector speelt de milieuproblematiek een grote rol en kan LCA een heel goed hulpmiddel
zijn bij het inzichtelijk maken van milieueffecten indegehelelevenscyclus.
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5.5 Algemene aandachtspunten t.a.v. de LCA-methode
Om een goed beeld te krijgen van de milieubelasting als gevolg van energieverbruik moet
rekening worden gehouden met de brandstof en de emissies en het rendement van het verbrandingsproces. Wanneer bij produktvergelijking uitsluitend de energiebehoefte, -verbruik of -inhoud
wordt beoordeeld, dan geeft dit slechts een indicatie van de gevolgen van dat produkt op het
broeikaseffect. Op andere door energieverbruik veroorzaakte milieueffecten dan broeikaseffect
kunnen grote verschillen bestaan. Per eenheid energieverbruik veroorzaakt b.v electriciteitsproduktie aanzienlijk meer milieubelasting dan aardgasverbruik voor kasverwarming.
Het gereedkomen van uniform bepaalde weegfactoren, waarmee milieueffecten kunnen worden
geaggregeerd tot een milieuindex, zal een stimulans betekenen voor de acceptatie en toepassing
van LCA-onderzoek.
Voor het uitvoeren van LCA-onderzoek is een goed programma een vereiste. Een goed programma maakt LCA-studies eenvoudiger, gebruiksvriendelijker, sneller en vereenvoudigt de aktualisering van de database en milieuprofielen.
Een voor iedereen toegankelijke standaard database, waarin alle milieuingrepen per produkt en
proces zijn verzameld, vereenvoudigt de informatieverzameling voor de uitvoering van LCAstudies aanzienlijk. Centraal beheer van de standaard database door een onafhankelijke organisatie
maakt het mogelijk om de kwaliteit van de informatie op een zo hoog mogelijk nivo te houden.
Met het gereedkomen van dit project is voor de glastuinbouw al een groot gedeelte van een
dergelijke standaard database beschikbaar gekomen.
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6 Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om:
- in het vervolg bij beleidsbeslissingen, produkt- en procesverbeteringen op het gebied van
glastuinbouw en milieu gebruik te maken van de LCA-methode om inzicht te krijgen in de
gevolgen van de veranderingen voor de potentiële milieubelasting indegehele levenscyclus;
- nader onderzoek te verrichten naar het vertalen van de beschikbare gegevens over de recent
toegelaten werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in classificatiefactoren voor
toxiciteit en het vaststellen van de hoeveelheden emissie bij de verschillende werkzame stoffen
en toedieningstechnieken;
- de mogelijkheden van de LCA-methode te benutten door:
- milieuprofielen voor andere gewassen dan roos entomaat op te stellen;
- milieuprofielen voor andere uitvoeringen van de onderzochte bedrijfssystemen op te
stellen;
- gebruikmakend van de milieuprofielen aangrijpingspunten voor verbetering te zoeken en
verbeteropties milieukundig te beoordelen;
- milieuprofielen voor Nederlandse en buitenlandse tuinbouwprodukten op te stellen en
vergelijkend te beoordelen;
- de resultaten van dit onderzoek ook te gebruiken in andere delen van de agrarische sector
dan alleen de glastuinbouw;
T.a.v. de LCA-methode:
- indien er in 1994 geen overeenkomst kan worden bereikt over de absolute hoogte van de
weegfactoren voor de milieueffecten, dat de overheid en de maatschappelijke groeperingen in
ieder geval de richting aangeven waarin men denkt;
- het uitvoeren van LCA-studies te vereenvoudigen door het programma dat nu door het CML
is ontwikkeld, verder te verbeteren en dergelijke programma's op een eenvoudige en
goedkope wijze beschikbaar testellen aan organisaties die LCA's willen uitvoeren;
- een voor iedereen toegankelijke centraal beheerde standaard database gevuld met informatie
over milieuingrepenvan zoveel mogelijk produkten en processen te ontwikkelen;
- de invloed van elkaar onderling versterkende milieueffecten te kwantificeren;
- het vaststellen van classificatiefactoren voor toxiciteit met behulp van de multimedia environmental models van MacKay verder uit te werken.
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BIJLAGEA Milieuprofïelen rondetomaten
Tabel A.l Milieuprofïelen van één ha ronde tomatenproduktie in de bedrijfssystemen grondteeit,
vrije drainage en recirculatie.
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND
6,37 *10"9

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE
6,84 * 1(T

RECIRCULATIE
7,10 * 10"9

humane toxiciteit1

kg

851

940

926

aquatische toxiciteit1

m3

2954000

4698000

2986000

terrestrische toxiciteit'

kg

1838000

2796000

1633000

verzuring

kg

695

808

796

vermesting

kg

720

1504

343

ozonlaagaantasting

kg

broeikaseffect

kg

932800

1010000

1018000

fotochemische oxydantvormingkg

186

182

186

1,84* 10"2

1,49 * 109

1,74 * ia 2

1,74 * 10"2

1,64 *109

stank

m3

energieverbruik

MJ

17990000

19630000

19810000

afval

kg

19191

19858

20008

chemisch afval

kg

2038

1972

2012

1,54* 10'

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.
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Tabel A.2 Genormaliseerde milieuprofielen van één ha ronde tomatenproduktie in de bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie (* 10"'°).
GENORMALISEERD EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATIE

56,4

60,6

62,8

humane toxiciteit1

kg

14,8

16,3

16,1

aquatische toxiciteit1

m3

32,5

51,7

32,9

terrestrische toxiciteit1

kg

15,8

24,1

14,1

verzuring

kg

24,3

28,2

27,8

vermesting

kg

96,2

201,1

45,8

ozonlaagaantasting

kg

0,2

0,2

0,2

broeikaseffect

kg

247,4

267,9

269,9

fotochemische oxydantvorming

kg

496,7

486,5

498,5

stank

m3

23,7

24,6

26,1

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is niet meegenomen.
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Tabel A.3 Milieuprofielen van één ha rondetomatenproduktie inde bedrijfssystemen vrije
drainage en recirculatie uitgedrukt inprocenten ten opzichte van grondteelt (grondteelt = 100%)
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATIE

100

107

111

humane toxiciteit'

kg

100

111

109

aquatische toxiciteit'

m3

100

159

101

terrestrische toxiciteit'

kg

ioo

152

89

verzuring

kg

100

116

115

vermesting

kg

100

209

48

ozonlaagaantasting

kg

100

95

95

broeikaseffect

kg

100

108

109

fotochemische oxydantvorming

kg

100

98

100

stank

m3

100

104

110

energieverbruik

MJ

100

109

110

afval

kg

100

104

104

chemisch afval

kg

100

97

99

Toxiciteitveroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.
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Tabel A.4 Milieuprofielen van één kg ronde tomaten geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie.
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND
2,00 *10"14

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE
1,00* ia14

RECIRCULATIE
1,00 * 1014

humanetoxiciteit1

kg

0,0021

0,0019

0,0019

aquatische toxiciteit1

m3

7,2759

9,5488

6,0691

terrestrische toxiciteit1

kg

4,5271

5,6829

3,3191

verzuring

kg

0,0017

0,0016

0,0016

vermesting

kg

0,0018

0,0031

0,0007

ozonlaagaantasting

kg

4,5 *10"8

3,5 *10"8

3,5 *10"8

broeikaseffect

kg

2,29

2,05

2,07

fotochemische oxydantvorming

kg

0,0005

0,0004

0,0004

stank

m3

energieverbruik

MJ

afval

kg

0,0473

0,0404

0,0407

chemisch afval

kg

0,0050

0,0040

0,0041

3660
44,31

3138
39,90

Toxiciteitveroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is niet meegenomen.
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3333
40,20

Tabel A.5 Genormaliseerde milieuprofielen van één kg ronde tomaten geproduceerd in de bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie (* 10"15).
GENORMALISEERD EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM

abiotische uitputting

1

GROND

VRIJEDRAINAGE

RECIRCULATIE

13,9

12,3

12,8

humane toxiciteit'

kg

3,6

3,3

3,3

aquatische toxiciteit1

m3

8,0

10,5

6,7

terrestrischetoxiciteit'

kg

3,9

4,9

2,9

verzuring

kg

6,0

5,7

5,7

vermesting

kg

23,7

40,9

9,3

ozonlaagaantasting

kg

0,05

0,04

0,04

broeikaseffect

kg

60,3

54,5

54,9

fotochemische oxydantvorming

kg

122,3

98,9

101,3

stank

m3

5,8

5,0

5,3

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.
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Tabel A.6 Milieuprofielen van één kg ronde tomaten geproduceerd in de bedrijfssystemen vrije
drainage en recirculatie uitgedrukt in procenten ten opzichte van grondteelt (grondteelt = 100%)
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATIE

100

89

92

humane toxiciteit1

kg

100

91

90

aquatische toxiciteit1

m3

100

131

83

terrestrische toxiciteit1

kg

100

126

73

verzuring

kg

100

96

95

vermesting

kg

100

172

39

ozonlaagaantasting

kg

100

78

78

broeikaseffect

kg

100

89

90

fotochemische oxydantvorming

kg

100

83

83

stank

m3

100

86

91

energieverbruik

MJ

100

90

91

afval

kg

100

85

86

chemisch afval

kg

100

80

81

Toxiciteitveroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.
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BIJLAGE B Milieuprofielen kleinbloemige rozen
Tabel B.1 Milieuprofielen van één ha kleinbloemige rozenproduktie in de bedrijfssystemen
grondteelt, vrije drainage en recirculatie.
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

9,81 *ÏCT9

9,61 * 10"9

RECIRCULATIE
9,89 * IO-9

humane toxiciteit1

kg

3477

3588

3617

aquatische toxiciteit1

m3

7356000

9564000

6901000

terrestrische toxiciteit1

kg

2042000

2863000

744400

verzuring

kg

2988

3088

3113

vermesting

kg

1529

2210

415

ozonlaagaantasting

kg

1,50* 10"2

1,52 * 10*

broeikaseffect

kg

1666000

1624000

1636000

fotochemische oxydantvorming

kg

2441

2465

2482

stank

m3

1,15 * 109

1,76 * 109

1,86 * 109

energieverbruik

MJ

27860000

27040000

27340000

afval

kg

103780

105400

106760

chemisch afval

kg

17078

17314

17350

1,52 * 10"2

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is niet meegenomen.
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Tabel B.2 Genormaliseerde milieuprofielen van één ha kleinbloemige rozenproduktie in de
bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie (* 10"10).
GENORMALISEERD EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATIE

86,8

85,0

87,5

humane toxiciteit1

kg

60,4

62,3

62,8

aquatischetoxiciteit1

m3

81,0

105,3

76,0

terrestrische toxiciteit1

kg

17,6

24,7

6,4

verzuring

kg

104,5

108,0

108,9

vermesting

kg

204,4

295,4

55,4

ozonlaagaantasting

kg

0,2

0,2

0,2

broeikaseffect

kg

442,0

430,7

434,0

fotochemische oxydantvorming

kg

6527,0

6591,0

6635,0

stank

m3

18,3

28,0

29,5

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is niet meegenomen.
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Tabel B.3 Milieuprofielen van één ha kleinbloemige rozenproduktie in de bedrijfssystemen vrije
drainage en recirculate uitgedrukt in procenten ten opzichte van grondteelt (grondteelt = 100%)
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATE

100

98

101

humane toxiciteit1

kg

100

103

104

aquatische toxiciteit1

m3

100

130

94

terrestrische toxiciteit1

kg

100

140

36

verzuring

kg

100

103

104

vermesting

kg

100

145

27

ozonlaagaantasting

kg

100

101

101

broeikaseffect

kg

100

97

98

fotochemische oxydantvorming

kg

100

101

102

stank

m3

100

153

162

energieverbruik

MJ

100

97

98

afval

kg

100

102

103

chemisch afval

kg

100

101

102

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.
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Tabel B.4 Milieuprofielen van één bos kleinbloemige rozen geproduceerd in de bedrijfssystemen
grondteelt, vrije drainage en recirculatie (* 10"4).
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM

abiotische uitputting

1

GROND

VRIJE
DRAINAGE

RECIRCULATIE

5,00 *1014

5,00 * 1014

5,00 * 1014

humane toxiciteit1

kg

aquatischetoxiciteit'

m3

40,87

47,82

terrestrische toxiciteit1

kg

11,344

14,315

verzuring

kg

0,0166

0,0154

0,0156

vermesting

kg

0,0085

0,0111

0,0021

ozonlaagaantasting

kg

broeikaseffect

kg

9,26

8,12

8,18

fotochemische oxydantvorming

kg

0,0136

0,0123

0,0124

stank

m3

energieverbruik

MJ

0,0193

8,34 *10"8

6372
154,8

0,0179

7,60 *10"8

8800
135,2

0,0181
34,51
3,722

7,61 *10"8

9275
136,7

afval

kg

0,5766

0,5270

0,5338

chemisch afval

kg

0,0949

0,0866

0,0868

Toxiciteit veroorzaaktdoorgewasbeschermingsmiddelen isnietmeegenomen.
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Tabel B.5 Genormaliseerde milieuprofielen van één bos kleinbloemige rozen geproduceerd in de
bedrijfssystemen grondteelt, vrije drainage en recirculatie (* 10'15).
GENORMALISEERD EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM

abiotische uitputting

GROND

VRIJE DRAINAGE

RECIRcULATIE

48,2

42,5

43,8

humane toxiciteit1

kg

33,5

31,7

31,4

aquatische toxiciteit'

m3

45,0

52,7

38,0

terrestrische toxiciteit'

kg

9,8

12,3

3,2

verzuring

kg

58,1

55,1

54,5

vermesting

kg

113,6

147,7

27,7

ozonlaagaantasting

kg

0,1

0,1

0,1

broeikaseffect

kg

245,6

215,4

217,0

fotochemische oxydantvorming

kg

3626,1

3295,5

3317,5

stank

m3

10,2

14,0

14,8

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen isniet meegenomen.

71

Tabel B.6 Milieuprofielen van één bos kleinbloemige rozen geproduceerd in de bedrijfssystemen
vrije drainage en recirculatie uitgedrukt in procenten ten opzichte van grondteelt (grondteelt =
100%)
EFFECT

BEDRIJFSSYSTEEM
GROND

abiotische uitputting

1

VRIJE DRAINAGE

RECIRCULATIE

100

88

91

humane toxiciteit1

kg

100

93

94

aquatische toxiciteit'

m3

100

117

84

terrestrische toxiciteit'

kg

100

126

33

verzuring

kg

100

93

94

vermesting

kg

100

130

24

ozonlaagaantasting

kg

100

91

91

broeikaseffect

kg

100

88

88

fotochemische oxydantvorming

kg

100

91

92

stank

m3

100

138

146

energieverbruik

MJ

100

87

88

afval

kg

100

91

93

chemisch afval

kg

100

91

91

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is niet meegenomen.
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BIJLAGE C Tabellen directe enindirecte milieubelasting
Tabel C.1 Aandeel van processen op het tuinbouwbedrijf of de fases voor en na het tuinbouwbedrijf in de scores van tomaat grondteelt, vrije drainage en recirculate op de onderzochte
milieueffecten.
EFFECT

OP HET
TUINBOUWBEDRIJF

abiotische uitputting

75 %

25 %

humane toxiciteit1

48 %

52 %

aquatische toxiciteit1
terrestrische toxiciteit1

100 %2
100%

verzuring

52 %

48 %

vermesting

82 %3

18 %4

ozonlaagaantasting
broeikaseffect

2

3

4

100%
91 %

9%

fotochemische oxydantvorming

100%

stank

100%

energieverbruik

91 %

9%

afval

54 %

46%

chemisch afval
1

VOOR/NA HET
TUINBOUWBEDRIJF

100%

Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is in dit onderzoek niet meegenomen.
Wanneer dit wel gebeurt dan zal het aandeel van processen op het tuinbouwbedrijf in deze
scores hoger worden.
Bij vrije drainage wordt ca. 15% van de score voor aquatische toxiciteit veroorzaakt op het
tuinbouwbedrijf.
Bij vrije drainage wordt ca. 90% en bij recirculatie wordt ca. 60% van de score voor
vermesting veroorzaakt op het tuinbouwbedrijf.
Bij vrije drainage wordt ca. 10% en bij recirculatie wordt ca. 40% van de score voor
vermesting veroorzaakt voor of nahet tuinbouwbedrijf.
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Tabel C.2 Aandeel van processen op het tuinbouwbedrijf of de fases voor en na het tuinbouwbedrijf in de scores voor roos grondteelt, vrije drainage en recirculatie op de onderzochte milieueffecten.
EFFECT

abiotische uitputting
humanetoxiciteit1

OPHET
TUINBOUWBEDRIJF1
35 %

65%

9%

91%

aquatische toxiciteit1
terrestrischetoxiciteit1
verzuring
vermesting

100%3
100 %
10 %
78%4

ozonlaagaantasting
broeikaseffect

VOOR/NA HET
TUINBOUWBEDRUF1

90%
22 %5
100 %

40 %

60%

fotochemische oxydantvorming

100 %

stank

100 %

energieverbruik

47 %

53 %

afval

10 %

85 %

chemisch afval

100 %

Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net, maar
van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal er op het
tuinbouwbedrijf meer potentiële milieubelasting ontstaan, terwijl de potentiële milieubelasting
indefases voor en nahettuinbouwbedrijf afneemt.
Toxiciteit veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen is in dit onderzoek niet meegenomen.
Wanneer dit wel gebeurt dan zal het aandeel van processen op het tuinbouwbedrijf in deze
scores hoger worden.
Bij vrije drainage wordt ca. 12% van de score voor aquatische toxiciteit veroorzaakt op het
tuinbouwbedrijf.
Bij vrije drainage wordt ca. 83% en bij recirculatie wordt ca. 26% van de score voor
vermesting veroorzaakt op het tuinbouwbedrijf.
Bij vrije drainage wordt ca. 17% en bij recirculatie wordt ca. 74% van de score voor
vermesting veroorzaakt voor of nahet tuinbouwbedrijf.
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Bijlage D Tabellen met procentuele aandelen gewasbescherming, energie, meststoffen en afval inde levenscyclus
Tabel D.l Degedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting als gevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval als percentage
van detotale score voor de milieueffecten bij grondteelt tomaat.
EFFECT

GRONDTEELT TOMAAT
gewasbescherming1

energie

meststoffen

afval2

abiotische uitputting

-

75

0,2

25

humane toxiciteit

-

68

6

26

aquatische toxiciteit

-

8

45

47

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

72

7

21

vermesting

-

12

81

7

ozonlaagaantasting

-

0

0

too

broeikaseffect

-

96

0,2

6

fotochemische
oxydantvorming

-

70

0,6

30

stank

-

0

0,3

100

energieverbruik

-

95

0,3

5

afval

-

24

0,2

76

chemisch afval

-

55

0,1

45

Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
omhet aandeel van gewasbescherming inde milieueffecten te bepalen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikte duurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus niet onder afval valt.
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Tabel D.2 Degedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting aJsgevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval als percentage
van detotale score voor de milieueffecten bij vrije drainage tomaat.
EFFECT

VRIJEDRAINAGE TOMAAT
gewasbescherming1

energie

meststoffen

afval2

abiotische uitputting

-

75

0,3

25

humane toxiciteit

-

68

6

26

aquatische toxiciteit

-

5

60

35

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

72

5

23

vermesting

-

6

91

3

ozonlaagaantasting

-

0

0

100

broeikaseffect

-

96

0,4

4

fotochemische
oxydantvorming

-

70

0,9

30

stank

-

0

0,2

100

energieverbruik

-

95

0,4

5

afval

-

24

0,2

76

chemisch afval

-

55

0,1

45

Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
omhet aandeel vangewasbescherming indemilieueffecten tebepalen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikteduurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus nietonderafval valt.
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Tabel D.3 Degedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting als gevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval als percentage
van detotale score voor de milieueffecten bij recirculatie tomaat.
EFFECT

RECIRCULATIE TOMAAT
gewasbescherming1

1
2

energie

meststoffen

afval2

abiotische uitputting

-

75

0,3

25

humane toxiciteit

-

68

6

26

aquatische toxiciteit

-

8

40

52

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

72

4

24

vermesting

-

27

58

15

ozonlaagaantasting

-

0

0

100

broeikaseffect

-

96

0,1

4

fotochemische
oxydantvorming

-

70

0,4

30

stank

-

0

0,1

100

energieverbruik

-

95

0,2

5

afval

-

24

0,2

76

chemisch afval

-

55

0,1

45

Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
omhet aandeel vangewasbescherming inde milieueffecten tebepalen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikte duurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus nietonder afval valt.
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Tabel D.4 De gedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting als gevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afvai aJs percentage
van de totale score voor de milieueffecten bij grondteelt roos.
EFFECT

GRONDTEELT ROOS
gewasbescherming1

energie2

meststoffen

afval3

abiotische uitputting

-

67

0,1

33

humane toxiciteit

-

90

1

9

aquatische toxiciteit

-

57

20

23

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

91

1

8

vermesting

-

19

79

2

ozonlaagaantasting

-

0

0

100

broeikaseffect

-

98

0,1

2

fotochemische
oxydantvorming

-

98

0,1

2

stank

-

5

0,3

95

energieverbruik

-

97

0,1

3

afval

-

85

0,1

15

chemisch afval

-

97

0,1

3

Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
om het aandeel van gewasbescherming in de milieueffecten te bepalen.
Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net,
maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal het
aandeel van het energieverbruik in de effectscores afnemen en van meststoffen en afval
toenemen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikte duurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus niet onder afval valt.
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Tabel D.5 De gedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting als gevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval als percentage
van de totale score voor de milieueffecten bij vrije drainage roos.
EFFECT

VRIJEDRAINAGEROOS
gewasbescherming1

energie2

meststoffen

afval3

abiotische uitputting

-

67

0,2

humane toxiciteit

-

90

2

8

aquatische toxiciteit

-

44

33

23

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

91

2

7

vermesting

-

13

85

2

ozonlaagaantasting

-

0

0

100

broeikaseffect

-

98

0,2

2

fotochemische
oxydantvorming

-

98

0,1

2

stank

-

5

0,2

95

energieverbruik

-

97

0,3

3

afval

-

85

0,1

15

chemisch afval

-

97

0,1

3

33

Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
om het aandeel van gewasbescherming inde milieueffecten te bepalen.
Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net,
maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal het
aandeel van het energieverbruik in de effectscores afnemen en van meststoffen en afval
toenemen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikte duurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus niet onder afval valt.
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Tabel D.6 De gedurende de gehele levenscyclus vrijkomende potentiële milieubelasting als gevolg
van de produktie en verbruik van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval als percentage
van de totale score voor de milieueffecten bij recirculate roos.
EFFECT

RECIRCULATIE ROOS
gewasbescherming1

energie2

meststoffen

afval3

abiotische uitputting

-

67

0,1

33

humane toxiciteit

-

90

0,5

9

aquatische toxiciteit

-

61

8

33

terrestrische toxiciteit

-

0

100

0

verzuring

-

91

vermesting

-

70

20

10

ozonlaagaantasting

-

0

0

100

broeikaseffect

-

98

0,1

2

fotochemische
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Gewasbescherming is in dit onderzoek niet meegenomen, zodat het ook niet mogelijk is
om het aandeel van gewasbescherming in de milieueffecten te bepalen.
Wanneer er voor assimilatiebelichting niet wordt uitgegaan van electriciteit van het net,
maar van electriciteit die op het tuinbouwbedrijf met WKK wordt opgewekt, dan zal het
aandeel van het energieverbruik in de effectscores afnemen en van meststoffen en afval
toenemen.
Afval omvat hier de milieubelasting van het produktieproces van de verbruikte duurzame
en vlottende produktiemiddelen en van het daadwerkelijk vrijkomende afval, waarbij de
milieubelasting als gevolg van de op het tuinbouwbedrijf verbruikte energie en meststoffen dus niet onder afval valt.
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Zoals aangegeven in de Inleiding wordt in dit onderzoek de bruikbaarheid onderzzcht van de
methode voor "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten" als hulpmiddel om verschillen
in milieubelasting tussen produkten gebruikt in of geproduceerd door de glastuinbouw te
beoordelen. Deze methode is ontwikkeld onder coördinatie van het CML, het Centrum voor
Milieukunde Rijksuniversiteit Leiden, een interfacultaire vakgroep van de Rijksuniversiteit Leiden,
en moet als uitgangspunt gaan dienen voor de Nederlandse onderzoekspraktijk van milieugerichte
produktbeoordeling. De methode is in twee publikaties weergegeven.
De publikatie "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten, Handleiding - oktober 1992"
(Heijungs et al., 1992a) beschrijft een methode waarmee op een gestructureerde en uniforme
manier milieugerichte levenscyclusanalyses van één of meer produkten uitgevoerd kunnen worden.
In de publikatie "Milieugerichte levenscyclusanalyses van produkten, Achtergronden - oktober
1992" (Heijungs et al., 1992b) wordt ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden, die ten
grondslag liggen aan de methode zoals die in de handleiding is beschreven. Hierin worden
gemaakte keuzen en aannames verantwoord met theorethische beschouwingen en literatuurverwijzingen.
In dit hoofdstuk wordt een door de auteurs van dit rapport gemaakte samenvatting gegeven van de
methode. Voor een uitgebreide beschrijving van methode en achtergronden wordt naar de
genoemde publikaties verwezen. De achtergrond van de milieugerichte levenscyclusanalyse wordt
toegelicht in § l. In § 2. wordt de methode gesplitst in vijf uitvoeringsstappen. De vijf uitvoeringsstappen worden vervolgens uitgewerkt in §3.tot en met §7.
1 Achtergrond vande milieugerichte levenscyclusanalyses
Naast het proces- en stofgerichte milieubeleid noemt het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) het
produktgerichte milieubeleid als te ontwikkelen beleidsrichting. Het procesgerichte milieubeleid is
direkt gericht op de bron. Bij het stofgerichte milieubeleid worden alle processen in de produktieconsumptie-afvalverwerkingsketen bij die stof in beschouwing genomen. Het produktgerichte
milieubeleid richt zich tenslotte op alle processen in de levenscyclus, die de produktie- consumptie-afvalverwerkingsketen van één produkt omvat.
Ieder produkt en iedere aktiviteit heeft een negatief effect op het milieu. Het ene produkt brengt
meer afval voort, terwijl voor het andere produkt veel grondstoffen nodig zijn. Het ene produkt
heeft meer emissies in de gebruiksfase, en het andere in de produktiefase. Door de totale
levenscyclus van een produkt, van grondstofwinning tot verwerking van finaal afval, te overzien,
inclusief alle milieueffecten, kan de totale invloed van een produkt op het milieu worden beschouwd. Afwenteling naar andere milieueffecten of levensfasen wordt hiermee voorkomen.
Een eerste stap op weg naar levenscyclusanalyses, afgekort LCA's, is gezet in het kader van de
energie-analyses in de jaren zeventig. Door het toevoegen van grondstoffen en milieuhygiënische
analyses is men gekomen tot de milieugerichte levenscyclusanalyse. De achterliggende theorieën
zijn in hoofdzaak ontwikkeld in het kader van praktijkstudies. Bij de uitvoering van deze studies
zijn vele stilzwijgende afspraken en aannames gemaakt. Verschillende praktijkstudies naar dezelfde
produkten blijken daardoor nogal verschillende resultaten op te leveren. Met het gereedkomen van
een gestandaardiseerde methode wordt beoogd dergelijke verschillen in de toekomst te voorkomen
of in ieder geval zichtbaar te maken. Inmiddels is voor de LCA-methode een brede internationale
ondersteuningen afstemming aanwezig (Assies, 1992, Consoli et al., 1993).
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Een milieugerichte LCA is een studie naar de mogelijke milieueffecten ten gevolge van energieen grondstoffenverbruik, emissies en afvalstoffen die vrijkomen gedurende de levenscyclus van
een produkt. Een levenscyclus is het geheel aan produktie-, gebruiks-, en afvalverwerkingsprocessen dat het ontstaan, het verblijf en de verwijdering, met andere woorden het leven "van de wieg
tot het graf", van een verhandelbaar goed beschrijft. Met een milieugerichte LCA kunnen dus de
potentiële milieu-effecten in de gehele levenscyclus van een produkt worden vastgesteld.
Een LCA levert geen kwalitatieve oordelen zoals 'goed' of 'milieuvriendelijk' op, maar relatieve
kwalitatieve zoals 'beter', of kwantitatieve in termen van absolute milieuingrepen zoals 'x kg
emissie C02' of kwantitatieve in termen van potentiële milieueffecten zoals 'x eenheden verzuring'.
Bij de beoordeling van een produkt op zijn milieueffecten worden in de methode een aantal
uitgangspunten gehanteerd:
- er wordt in de structuur van de methode een scheiding gemaakt tussen milieuingreep en
milieueffect;
- er wordt in de structuur van de methode een scheiding gemaakt tussen effect op een eindvariabele inhet milieu endedoelvariabele waarop debeoordeling berust;
- er wordt daarbij gekeken naar depotentiële effecten en niet naar de actuele effecten;
- hiermee samenhangend wordt gestreefd naar een niet-plaatsgebonden beoordeling van de
milieueffecten.
2 Componenten vaneenLCA
Binnen een milieugerichte levenscyclusanalyse kunnen vijf componenten worden onderscheiden die
achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. Deze componenten zijn:
1 doelbepaling;
2 inventarisatie;
3 classificatie;
4 evaluatie;
5 verbeteranalyse.
De wijze waarop de vijf componenten logisch samenhangen is weergegeven in het dubbelomlijnde
gedeelte van figuur 1. Naast milieuaspecten spelen andere overwegingen een rol bij het beoordelen
van een produkt. Hierbij kan gedacht worden aan financiële, sociale en functionele aspecten. In
figuur 1 is tevens de positie van de milieugerichte levenscyclusanalyses ten opzichte van deze
andere analyses weergegeven.
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Figuur 1 Weergave van de samenhang van de verschillende stappen in de milieugerichte
levenscyclusanalyse vergeleken met andere aspecten.
Bron: Heijungs et al., 1992a
3 Doelbepaling
In de doelbepaling wordt vastgelegd waarom en binnen welke randvoorwaarden de LCA wordt
uitgevoerd. In dedoelbepaling zijn drie stappente onderscheiden:
1 bepaling van detoepassing;
2 vaststelling van dediepgang van destudie;
3 definitie van het onderwerp van studie.
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ad. 1:bepaling van de toepassing
Een levenscyclusanalyse is een instrument dat het nemen van beslissingen ondersteunt. Er zijn vier
hoofdcategorieën toepassingen te onderscheiden, produktinformatie, produktregulering, beleidsstrategieën, en produktinnovatie.
De belangrijkste toepassing van LCA tot nu toe isproduktinformatie. Er wordt informatie over de
gevolgen van het functioneren van produkten voor het milieu verzameld en overgedragen. Het
gaat hier met name om het vergelijken van twee of meer produkten die dezelfde functie vervullen.
Een ander toepassingsgebied van LCA is produktregulering. Binnen een bepaalde produktgroep
kunnen de produkten worden getoetst aan een standaard milieukeur of produktnorm. Produkten die
minder milieubelastend zijn kunnen dan een milieukeurmerk krijgen, of produkten worden niet op
de markt toegelaten, omdat ze niet aan bepaalde normen voldoen.
Een derde toepassingsgebied waarbij een vergelijkende beoordeling wordt uitgevoerd is de
scenariostudie. Hierbij worden niet twee produkten met elkaar vergeleken, maar worden twee of
meer situaties waarbij het marktaandeel van deze produkten verschoven is, geanalyseerd. Een
bepaald gebruik wordt als uitgangspunt genomen, waarna de verdeling over verschillende
alternatieven wordt gevarieerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld voor CV-ketels, spaarlampen of goederenvervoer verschillende scenario's worden doorgerekend.
Bij produktinnovatie kan LCA de belangrijkste milieuaspekten aangeven, waarop het produkt
verbeterd zou moeten worden. Met deze kennis kan vervolgens worden gezocht naar geschikte
verbeteringsopties.
ad. 2: vaststelling van dediepgang van destudie
De beschrijving van de LCA-methode gaat uit van een volledige LCA. Bij een volledige LCA
worden, zoals in figuur 2.1 is geïllustreerd, alle levensfasen en alle milieueffecten beschouwd,
zodat afwenteling van milieuproblemen naar andere levensfasen of effecten niet mogelijk is.
Het uitvoeren van een volledige LCA kost veel tijd. Voor de toepasbaarheid van LCA is het van
groot belang dat er mogelijkheden voor een meer gestroomlijnde aanpak worden gevonden.
Stroomlijning iso.a. mogelijk door:
- toespitsingop deverschillen tussen produktalternatieven;
- niet allecomponenten van een levenscyclus te doorlopen;
- inperking van het aantal processen;
- inperking van het aantal milieueffecten.
Afhankelijk van de zwaarte van de toepassing kan gekozen worden voor de mate van gedetailleerdheid. De beschreven LCA-methode is gebaseerd op de keuze voor de hoogste graad van
detaillering. De gestroomlijnde methodes zijn nog onvoldoende uitgewerkt om een methodische
statustehebben.
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ad. 3: definitie van het onderwerp van de studie
Bij het vergelijken van produkten is het uitgangspunt bij een milieugerichte LCA de functie die het
produkt vervult. De basis voor de vergelijking wordt vastgelegd in defunctionele eenheid.De
functionele eenheid omschrijft de centrale functie, die een produkt vervult en geeft aan hoeveel
eenheden er van deze functie in beschouwing worden genomen. Voorbeelden van functionele
eenheden zijn "het verpakken van 1liter consumptiemelk", "1 personentransportkilometer" of "1
uur TV kijken". De vaststelling van de functionele eenheid is het belangrijkste resultaat van de
doelbepaling. In de doelbepaling wordt eveneens besloten waarom de milieugerichte LCA wordt
uitgevoerd en op welke ruimtelijke en welketijd-schaal de LCA betrekking heeft.

4 Inventarisatie
In de inventarisatie wordt het produktsysteem geanalyseerd. Een produktsysteem wordt omschreven als het geheel van processen, met stromen van goederen en diensten die bijdragen aan de
totstandkoming van de levenscyclus van een functionele eenheid. Het produktsysteem omvat dus
degehele levenscyclus.
De processen die de levenscyclus vormen, worden gerangschikt in een procesboom.Vervolgens
worden de milieuingrepen van deze processen bepaald. Onder een milieuingreep wordt hier een
direct door menselijk handelen veroorzaakte verandering van het milieu verstaan, oftewel
onttrekkingen aan en emissies naar het milieu. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van gronden hulpstoffen, verbruik van energie, emissies naar water, lucht en bodem en het ontstaan van vast
afval. Het resultaat van de inventarisatie is een lijst met alle bij het produkt behorende milieuingrepen. Deze lijst wordt ingreeptabel genoemd.
In de inventarisatie worden de milieuingrepen van het te analyseren produkt in vier substappen
vastgesteld:
1 opstelling van de procesboom,
2 invulling van de procesgegevens,
3 toepassing van de toerekeningsregels,
4 opstelling van de ingreeptabellen.
ad. 1:opstelling van de procesboom
De levenscyclus van een produkt bestaat uit alle processen die bij de winning vana grondstoffen,
de produktie van de materialen waaruit het produkt is samengesteld, de fabricage van het produkt,
het gebruik van het produkt, en de inzameling en verwerking van het afgedankte produkt
betrokken zijn. Tijdens de processen vindt een omzetting plaats van instroom naar uitstroom. De
instroom kan bestaan uit energie, grond- of hulpstoffen. De uitstroom kan bestaan uit energie,
emissies, vast afval, hoofd- of restprodukten. De samenhang tussen de verschillende processen
ontstaat, doordat een deel van de uitstroom van een proces de instroom in het volgende proces kan
zijn. Het totaal van onderling samenhangende processen die tezamen de levenscyclus van een
produkt beschrijven, wordt een procesboom genoemd. In principe moeten alle processen tot hun
oorsprong teruggevolgd worden. Het is vaak niet mogelijk of zinvol dit te doen. Er zijn processen
die redelijkerwijze buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Het gaat hierbij met name om
processen die de inzet van kapitaalgoederen en infrastructuur weergeven, b.v. de bouw van een
fabriek of de aanleg van wegen. Het proces waar de procesboom begint, de zogenaamde systeemgrens, moet expliciet aangegeven worden.
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Figuur 2 Een (economisch) proces wordt gedefinieerd door de grootte en de samenstelling van de
stromen van en naar deeconomieen van en naar het milieu (Bron: Heijungs et al., 1992a)
ad. 2: invulling van de procesgegevens
Het invullen van de procesgegevens bestaat uit het kwantificeren van de milieuingrepen van elk
proces in de procesboom. Het is van belang dat met aktuele en representatieve gegevens wordt
gewerkt. Daarom is het belangrijk zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat de kwaliteit van de
gegevens is (betrouwbaarheid, volledigheid) en in welke context ze bezien moeten worden
(gebiedsspecifiteit, datering). De aard, de kwaliteit en de totaalbeoordeling van de procesgegevens
kunnen samen met de gekwantificeerde procesgegevens worden weergegeven in het format
(BijlageG).
Voor het kwantificeren van de milieuingrepen kan feilloos aangesloten worden bij het SI-stelsel.
Emissies kunnen vaak in kg of afgeleiden daarvan worden uitgedrukt, voor grondstoffen geldt
hetzelfde. Voor energiegegevens gebruikt men veelal kWh of MJ etc. Wanneer de milieuingrepen
niet of niet voldoende kwantificeerbaar zijn, wordt gesproken van kwalitiatieve milieuingrepen.
Deze moeten worden voorzien van een opmerking en worden meegenomen in de eindbeoordeling.
Het streven isuiteraard deze groep zoveel mogelijk te beperken.
ad. 3:toepassing vandetoerekeningsreeels
Een proces levert economische stromen met een positieve waarde (hoofdstromen). Economische
stromen zonder of met een negatieve waarde en stromen van en naar het milieu worden met
bijstromen aangeduid. Een algemene systeemeis bij de toerekening van milieuingrepen is dat de
afzonderlijk processen te zamen precies het opgesplitste proces leveren. Dit betekent dat er
enerzijds geen dubbeltelling van milieuingrepen is, en dat er anderzijds geen milieuingrepen niet
toegerekend worden. Toerekening is dus gedefinieerd als het louter verdelen van alle bijstromen
over de hoofdstromen.
Bij een enkelvoudig proces is er slechts één hoofdstroom. Deze stroom is het doel van het proces
en krijgt alle bijstromen toegerekend. Bij een meervoudig proces zijn er meerdere hoofdstromen.
Toerekening gebeurt dan veelal op basis van massaverhoudingen of op basis van economische
waarde. De methode ziet toerekening op basis van het economisch waardeaandeel als de meest
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juiste manier, omdat deze direct aansluit bij de maatschappelijke veroorzaking vanhet betreffende
proces. Economische begrippen als prijs en opbrengst zijn de drijfveren om processen opeen
bepaalde manier te laten draaien, waardoor een bepaalde samenstelling aan hoofd- en bijstromen
ontstaat.
Bij recycling zijn er twee situaties van belang, nl. gesloten-lus recycling en open-lus recycling.
Gesloten-lus recycling omvat de opwerking of het hergebruik van materialen, componenten of
Produkten ten behoeve van hetzelfde produktsysteem. Een voorbeeld hiervan zijn flessen diemet
een retoursysteem verzameld, gereinigd en opnieuw gebruikt worden. Bijopen-lus recycling vindt
het hergebruik van het afgedankte produkt en/of materiaal plaats in een andere produktketen.
Gesloten-lus recycling moet altijd geheel binnen het (produkt)systeem van de oorspronkelijke
produktketen worden opgenomen. Bij een produktsysteem met gesloten-lus recycling wordt
rekening gehouden met zowel de verandering van de milieuingrepen door een reductie vanhet
gebruik vangrondstoffen en dergelijke, door een reductie vandeverwerking van finaal afval, als
met de extra milieuingrepen tengevolge vanhet recyclingsproces zélf. Bijopen-lus recycling moet
de recyclingsstap worden toegerekend aanéén van beide produktsysternen. Alsde milieuingrepen
met betrekking tot afvalverwerking echter relatief onbelangrijk zijn in vergelijking met de
milieuingrepen tenbehoeve vandewinning enproduktie (b.v. bij aluminiumafval) ligt hetvoorde
hand omde milieuingrepen vandewinning endeproduktie ooktoete rekenen aanhetsecundaire
materiaal.
ad. 4:opstellingvandeingreeptabellen
De gegevens over milieuingrepen vanelkproces kunnen worden omgerekend naar demilieuingrepen per functionele eenheid produkt. De schematische weergave van de gegevens over de
milieuingrepen per functionele eenheid produkt wordt een ingreeptabel genoemd. Door optelling
van de ingreeptabellen vanalle processen uitde procesboom wordt de ingreeptabel vandegehele
levenscyclus verkregen.
In het geval dat afval wordt gerecycled, wordt in dit onderzoek uitgegaan van gesloten-lus
recycling, ook al isde werkelijke situatie soms anders. De reden hiervoor ligt in het feit dathet
materiaal afkomstig uit het recyclingsproces niet altijd voor dezelfde toepassing wordt gebruikt,
maar in een andere toepassing wordt gebruikt en daar nieuw materiaal vervangt. Het recyclingsproces maakt deze vervanging van nieuw materiaal door gerecycled materiaal mogelijk. De
besparing opgebruik vangrondstoffen e.d. endebijbehorende milieuingrepen, verminderd met de
extra milieuingrepen als gevolg van het recyclingsproces zélf, worden toegerekend aan het
gerecyclede produkt.
In ditonderzoek wordt bijeenproduktiemiddel dat wordt gerecycled, het recyclingsproces gezien
als het feitelijke produktieproces. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het materiaal als outputvan
het recyclingsproces vanvoldoende kwaliteit isomde input vannieuw materiaal tevervangen. In
dit onderzoek is gekozen omop genoemde manier recycling van afval toete rekenen, omdat bij
die produktiemiddelen waarvan het afval wordt verwerkt, het gerecyclede materiaal ookdaadwerkelijk nieuw materiaal vervangt.
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5 Classificatie
In de classificatie wordt van de ingrepen in het milieu nagegaan wat hun potentiële invloed op het
milieu is. Per functionele eenheid produkt wordt de bijdrage van de milieuingrepen aan een aantal
algemeen erkende milieuproblemen gekwantificeerd. Met behulp van modellen worden de
milieuingrepen vertaald in potentiële milieueffecten. De potentiële milieueffecten worden
uitgedrukt in effectscores. Het resultaat van de classificatie is een lijst met alle gekwantificeerde
milieueffecten waar (de functievervulling van) het produkt aan bijdraagt. Deze lijst wordt
milieuprofiel genoemd. Andere gangbare termen zijn ecoprofiel, milieubalans enecobalans.
In de classificatie vindt het bepalen van de potentiële milieueffecten als gevolg van de milieuingrepen plaats in vier stappen:
1 keuze vande probleemtypen;
2 definitie van de classificatiefactoren;
3 opstelling van het milieuprofiel;
4 normering van de effectscores.
5.1 Milieuproblemen
Een LCA kan zich richten op een groot aantal milieuproblemen. Uit deze milieuproblemen moet
een selectie worden gemaakt. Milieuproblemen kunnen indrie hoofdcategorieën worden ingedeeld:
- uitputting, waaronder alle problemen die samenhangen met onttrekkingen uit het milieu worden
beschouwd;
- verontreiniging, waaronder alle problemen die samenhangen met allerlei typen emissies naar het
milieu worden beschouwd;
- aantasting, waaronder alle problemen die samenhangen met structuurveranderingen in het milieu
worden beschouwd.
Tabel 1 Lijst met algemeen erkende milieuproblemen waarop in de classificatie van een LCA
beoordeeld zou kunnen worden (Bron: Heijungs et al. 1992b).
uitputting

uitputting van abiotische
grondstoffen
uitputting van biotische
grondstoffen

verontreiniging

aantasting

* broeikaseffect
* ozonlaagaantasting
*humane toxiciteit
* ecotoxiciteit
* fotochemische
oxydantvorming
* verzuring
* vermesting
* straling
* afvalwarmte
* lawaai
*stank
*arbeidsomstandighedilen

*verdroging
*fysieke aantasting
van ecosystemen
* aantastingvan
landschap
* (directe) menselijke
slachtoffers

De milieueffecten zijn als problematisch effect gedefinieerd, wat betekent dat het principe "meer is
erger" opgaat. Een aantal "milieuproblemen" die regelmatig worden genoemd zoals energiegebruik, vast afval en ruimtegebrek ontbreken op de lijst. Energiegebruik is geen probleem op
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zichzelf, maar gedeeltelijk een uitputtingsprobleem (uitputting van energiedragers), gedeeltelijk
een verontreinigingsprobleem (emissies van b.v. verzurende stoffen) en gedeeltelijk een aantastingsprobleem (b.v. ten gevolge van mijnbouw). Vast afval is ook geen probleem op zichzelf,
maar veeleer een proces (opslag van vast afval) dat emissies naar water, lucht en bodem kan
veroorzaken en methaan als potentiële energiebron kan produceren. Ook ruimtebeslag is in het
rijtje van milieuproblemen niet opgenomen, omdat "uitputting" van ruimte meer een ruimtelijk
ordeningsprobleem dan een milieuprobleem is.
De lijst is waarschijnlijk nog niet compleet, maar kan later altijd nog worden uitgebreid, mocht
daar aanleiding toe zijn. Gedacht kan worden aan milieuproblemen als versnippering van
natuurgebieden, verzilting, of lichtuitstoot.
Voor de milieuproblemen zijn effectscores geformuleerd. Effectscores zijn getallen die de
potentiële bijdrage van een proces, groep processen of produktsysteem aan een gekozen milieueffect weergeven. Omdeze effectscores te berekenen, zijn classificatiefactoren noodzakelijk.
5.2 Classificatiefactoren
Vaak zijn er meerdere milieuingrepen die bijdragen aan een bepaald milieueffect, maar niet elke
milieuingreep draagt in gelijke mate bij. Daarnaast zijn er milieuingrepen die een bijdrage kunnen
leveren aan meerdere milieueffecten. Om alle milieuingrepen die een bepaald milieueffect
veroorzaken bij elkaar op te mogen tellen, en rekening te houden met hun specifieke bijdrage aan
een bepaald milieueffect, moeten de bijdragen van milieuingrepen aan milieueffecten gekwantificeerd worden. Dit kwantificeren gebeurt door de milieuingrepen te vermenigvuldigen met een
classificatiefactor. Een classificatiefactor is een wegingsfactor, die het potentiële milieueffect van
een bepaalde stof ten opzichte van een referentiestof weergeeft. In tabel 2 is het standaardmodel
mette beoordelen milieueffecten en de bijbehorende classificatiefactoren weergegeven.
De classificatiefactoren voor de verschillende effectscores staan weergegeven in Bijlage F. In deze
paragraaf wordt de wetenschappelijke onderbouwing van declassificatiefactoren aangegeven.
5.2.1 Uitputting van grondstoffen
Uitputting wordt bepaald door enerzijds de beperkte aanwezigheid van voorraden grondstoffen en
anderzijds door de mate van gebruik van die grondstoffen. In de methode worden alleen die
grondstoffen in beschouwing genomen, waarvan binnen 100 jaar de voorraad ontoereikend zou
kunnen zijn. Het World Resources Institute verscharrte de gegevens over de winbare voorraden
grondstoffen.
De uitputting van grondstoffen wordt bepaald door de hoeveelheid ingezette grondstoffen te
relateren aan de zekere, waarschijnlijke en mogelijke aangetoonde voorraden, die de komende
dertigjaar economisch, marginaal, of sub-economisch winbaar zijn. Naast de hoeveelheid winbare
voorraden moet ook rekening worden gehouden met de uitputtingstijd van de voorraden. Dit is
mogelijk door het jaarverbruik te relateren aan de voorraden. Als methodisch meest correcte
werkwijze wordt het relateren van de gebruikte grondstoffen aan de winbare voorraad, in
kombinatie met de relatie tussen jaarverbruik en voorraden gezien. Zowel het beslag op de
voorraad als de mate van (over)exploitatie door de wereld als geheel worden meegenomen.
Vanwege practische bezwaren worden abiotische en biotische grondstoffen voorlopig echter
verschillend uitgewerkt.
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Tabel 2 Overzicht van de milieueffecten, grootheden, eenheden en classificatiefactoren die in de
classificatie worden gebruikt. (Bron: Heijungs et al., 1992a)
Milieueffect

Effectscore

Eenheid

Classificatiefactor

uitputting van abiotische
grondstoffen
uitputting van biotische
grondstoffen
broeikaseffect
afbraak van deozonlaag
humane toxiciteit
ecotoxiciteit

abiotische uitputting

-

1/voorraad

biotische uitputting

K1

BDF

broeikaseffect
ozonlaagaantasting
humane toxiciteit
aquatische ecotoxiciteit
terrestrische ecotoxiciteit
oxydantvorming

kg
kg
kg
m3
kg
kg

GWP
ODP
HCL, HCW, HCB
ECA
ECT
POCP

verzuring
vermesting
waterwarmte
luchtstank
lawaai
aantasting

kg
kg
MJ
m3
Pa2-s
m2-s

AP
NP
1
1/GDL
1
1

slachtoffers

-

1

fotochemisch oxydantvorming
verzuring
vermesting
afvalwarmte
stank
lawaai
aantasting vanecosystemen en landschap
slachtoffers

5.2.2 Uitputting vanabiotische grondstoffen
Abiotische grondstoffen zijn niet-vernieuwbare grondstoffen. Met andere woorden grondstoffen
die als niet-levend, of die uitsluitend op zeer lange termijn zelfvernieuwend zijn, worden als nietzelfvernieuwend op menselijke tijdschaal beschouwd (bijvoorbeeld resp. zinkerts en aardolie).
Voor het classificeren van de uitputting van abiotischegrondstoffen wordt gebruik gemaakt van de
Abiotic Depletion Factor (ADF). Het verbruik van grondstoffen wordt gerelateerd aan de
voorraden. Demate van (over)exploitatie wordt dus niet inde weging meegenomen.
Uiteindelijk wordt er naar gestreefd voor abiotische grondstoffen dezelfde methode te hanteren als
voor biotische grondstoffen. Een belangrijk nadeel van het op de huidige manier berekenen van de
uitputting van abiotische grondstoffen zijn de vele onzekerheden en veranderlijkheden in de
verschillende beschikbare voorraadcijfers.
5.2.3 Uitputting vanbiotische grondstoffen
Biotische grondstoffen zijn vernieuwbare grondstoffen. Met andere woorden grondstoffen die als
levend en daardoor als zelf-vernieuwbaar worden beschouwd (bijvoorbeeld vis en hout). Voor het
classificeren van de uitputting van biotische grondstoffen wordt gebruik gemaakt van deBiotic
Depletion Factor (BDF).De uitputting van deze grondstoffen worden beoordeeld door relatering
van de inzet van een grondstof aan zowel de winbare voorraad als aan de jaarproduktie van die
grondstof.
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5.2.4 Versterking van het broeikaseffect
Eindpunt van de classificatie voor dit milieuprobleem is de verandering in het warmtestralingabsorberend vermogen van de atmosfeer. Om verschillende emissies van broeikasgassen onderling
te kunnen vergelijken, zijn de zogenaamde Global Warming Potential-waarden (GWP's)ontwikkeld. De GWP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage van een stof aan het broeikaseffect in
relatie tot een referentiestof (C02) weergeeft. De GWP wordt berekend door de mate waarin een
massaeenheid stof infrarode straling kan absorberen te relateren aan het infrarode straling
absorberend vermogen van eenzelfde massaeenheid C02. Hiermee wordt de emissie van een
broeikaseffect veroorzakend gas (in kg) omgerekend tot een qua broeikaseffect vergelijkbare
emissie in kg C02.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft een lijst van de "voorlopig beste
schattingen" voor GWP's opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van expertbeoordelingen van
wetenschappers van overal ter wereld. Vanwege het brede draagvlak van de IPCC-lijst wordt inde
methode gekozen om deze lijst met GWP's te gebruiken voor de classificatie van broeikasgassen.
De GWP-waarden zijn berekend voor tijdshorizons van 20, 100 en 500jaar. In het kader van een
LCA lijkt een lange tijdshorion te prefereren, aangezien het niet alleen om de korte-termijn
effecten, maar om alle effecten gaat. De onzekerheden in de waarden nemen echter toe met het
toenemen van de tijdshorizon. In een LCA wordt met één tijdshorizon gerekend. Door vervolgens
met de GWP's voor de andere tijdshorizons te rekenen, kan de spreiding van het resultaat worden
bepaald.
Emissies van CH4, CO, NOx en niet-methaan koolwaterstoffen (NHMC) hebben indirecte
gevolgen op het broeikaseffect. Genoemde emissies versterken de fotochemische oxydantvorming.
Het resultaat is dat de hoeveelheid ozon in de troposfeer stijgt, en dit versterkt het broeikaseffect.
Voor de indirecte gevolgen op het broeikaseffect van genoemde stoffen zijn nog geen betrouwbare
GWP's beschikbaar. Emissie van genoemde stoffen moet van een kwalitatieve opmerking worden
voorzien.
5.2.5 Aantasting van deozonlaag
Voor dit milieuprobleem is de ozonlaag het eindpunt van de classificatie. Voor een aantal stoffen
die bijdragen aan de aantasting van de ozonlaag zijn de zogenaamde OzoneDepletion Potentialwaarden (ODP's) ontwikkeld. De ODP is een maat die de potentiële bijdrage van een stof aan de
aantasting van de ozonlaag in relatie tot een referentiestof (CFK-11) weergeeft. De ODP wordt
berekend door de afbraak van ozon in evenwichtstoestand ten gevolge van een jaarlijkse emissie
van een hoeveelheid stof naar de atmosfeer te relateren aan de afbraak van ozon in evenwichtstoestand tengevolge van eenzelfde hoeveelheid van CFK-11. Hiermee wordt de emissie van een
ozonlaag aantastend gas (in kg) omgerekend tot een qua ozonlaag aantasting vergelijkbare emissie
in kg CFK-11.
In de methode wordt gebruik gemaakt van de lijst ODP's die is opgesteld door het Scientific
Assessment Panel. In dit panel hebben alle vooraanstaande wetenschappers op dit vakgebied
zitting. Men mag dus aannemen dat de resultaten van dit rapport een breed internationaal
draagvlak hebben.
ODP's zijn alleen afgeleid voor gehalogoneerde koolwaterstoffen. Naast gehalogoneerde
koolwaterstoffen kunnen ook broeikasgassen direct (via chemische reacties van N20 en NO), en
indirect (via het broeikaseffect als gevolg van CH4 en COi) de ozonlaag aantasting beïnvloeden.
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Decomplexe interactie tussen afbraak van de ozonlaag en het broeikaseffect is nog volop omgeven
door onduidelijkheden en onzekerheden. Voor andere stoffen dan gehalogeneerde koolwaterstoffen
zijn daarom nog geen ODP's bepaald. Emissie van genoemde stoffen moet dan ook van een
kwalitatieve opmerking worden voorzien.
5.2.6 Toxiciteit
Voor het classificeren van emissies naar toxiciteit is het van belang dat de verhouding tussen de
classificatiefactoren van de betreffende stoffen een zo getrouw mogelijke afspiegeling vormt van
de onderlinge verhouding in toxiciteit van die stoffen. Bij de classificatie naar toxiciteit wordt een
onderscheid gemaakt tussen humane toxiciteit (§ 5.2.7) en ecotoxiciteit (§ 5.2.8). Binnen de
ecotoxiciteit worden de toxiciteit voor aquatische en terrestrische ecosystemen apart onderscheiden.
In het streefmodel voor de classificatie van toxische emissies worden per stof zogeheten HTP
(human toxicity potential), AETP (aquatic ecotoxicity potential) en TETP (terrestrial ecotoxicity
potential)berekend. De HTP, AETP en TETP vormen een index voor het humaantoxische effect
respectievelijk de ecotoxische effecten van een emissie van die stof ten opzichte van een even
grote emissie van een referentiestof. De HTP, AETP en de TETP zijn elk het produkt van twee
factoren: de blootstellingsfactor en de effectfactor. De mate van potentiële blootstelling aan een
stof ten gevolge van een emissie naar een gegeven compartiment, en de mate van toxiciteit van die
stof bij (directe of indirecte) blootstelling viadat compartiment worden dus apart onderscheiden.
De blootstellingsfactor geeft het blootstellingsnivo weer dat de emissie van een hoeveelheid van
een stof teweeg zou brengen ten opzichte van het door de emissie van eenzelfde hoeveelheid van
een referentiestof veroorzaakte blootstellingsnivo. De blootstellingsfactor is afhankelijk van het
compartiment waarnaar de emissie heeft plaatsgevonden en de processen die in het milieu
plaatsvinden alvorens de geëmitteerde stof de mens of het ecosysteem bereikt. De humane
blootstellingsfactor is tevens afhankelijk van de routes waarlangs de mens de geëmitteerde stof op
directe of indirecte wijze tot zich neemt. Voor de modellering van de processen die na emissie in
het milieu plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van de multimediaenvironmental models van
Mackay (1991). Een complicatie hierbij vormt het feit dat deze modellen zijn gebaseerd op
emissie fluxen (een constante emissiesstroom in kg per jaar), terwijl in een LCA alleen emissiepulsen (eenmalig optredende emissies in kg) worden berekend. Door de introduktie van een
referentiestof wordt dit flux-pulsprobleem opgelost. De resulterende blootstellingsfactor geeft per
stof de verhouding weer tussen het potentiële blootstellingsnivo dat een standaardemissie van die
stof zou veroorzaken en het potentiële blootstellingsnivo dat behoort bij een even grote emissie
van de referentiestof.
De effectfactor van een stof vormt een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de mate van
toxiciteit van die stof, en wordt uiteraard ten opzichte van dezelfde referentiestof bepaald als de
blootstellingsfactor. De effectfactor geeft per stof de verhouding weer tussen het potentieel
toxische effect van een standaardhoeveelheid van een stof en het potentieel toxische effect van
eenzelfde hoeveelheid van de referentiestof, analoog aano.a. de GWPendeODP.
Op het moment dat het rapport over de LCA-methode verscheen was het nog niet mogelijk omop
de hierboven beschreven wijze blootstellingsfactoren te berekenen, omdat een aantal gegevens
over het gedrag van de diverse stoffen in het milieu nog verzameld en verwerkt moeten worden.
Het voorlopigemodel hanteert daarom voorlopigeblootstellingsfactoren. Voor wat betreft de
effectfactoren is bovenstaande benadering voor een groot aantal stoffen wel praktisch uitvoerbaar.
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Omdat bij het gebruik van de voorlopige blootstellingsfactoren echter niet met een referentiestof
wordt gewerkt, dienen de hierbij behorende effectfactoren ook zonder gebruik van een referentiestof te worden gekwantificeerd. In de huidige benadering worden daarom voorlopige effectfactoren
gehanteerd. De onderlinge verhoudingen tussen de toxische effecten van stoffen blijven gelijk.
Door de voorlopige blootstellingsfactoren en de voorlopige effectfactoren met elkaar te vermenigvuldigen, worden de voorlopige classificatiefactoren berekend.

5.2.7 Humane toxiciteit
Bij humane toxiciteit is de mens het eindpunt van de classificatie. Een mens wordt blootgesteld
aan toxische stoffen via drie blootstellingsroutes, lucht, drinkwater of bodem. De blootstellingsfactor wordt opgesplitst in drie delen: een factor voor directe blootstelling aan emissie naar lucht, een
factor voor directe blootstelling aan emissies naar oppervlaktewater en een factor voor directe en
indirecte blootstelling aan emissies naar bodem. De effectfactor wordt op een vergelijkbare wijze
gesplitst voor effecten ten gevolge van respectievelijk directe inname via lucht en water en directe
en indirecte innamevia bodem.
Voorlopige blootstellingsfactor
Voor het berekenen van blootstellingsfactoren zijn gegevens nodigover:
- de grootte van die gedeelten van de compartimenten lucht, oppervlaktewater en bodem waarover
deemissies zich binnen elk van diecompartimenten verdelen;
- de wijze waarop de diverse geëmitteerde stoffen zich na emissie ten gevolge van uitwisseling
tussen de verschillende compartimenten verdelen (= partitie);
- de gemiddelde snelheid waarmee de diverse geëmitteerde stoffen binnen ieder milieucompartiment worden afgebroken ofgeïmmobiliseerd;
- de routes waarlangs de mens de geëmitteerde stoffen op directe of indirecte wijze potentieel tot
zich neemt en dedagelijkse innameuit ieder compartiment;
- het aantal mensen dat dagelijks via de compartimenten potentieel aan de beschouwde emissie
wordt blootgesteld.
Hoe groter het compartiment is waarover een geëmitteerde stof zich verdeelt, hoe meer die stof
wordt verdund, en hoe lager dus de blootstelling zal zijn. Als benadering van de grootte van die
gedeelten van de compartimenten lucht, water en bodem waarover de emissies zich binnen elke
compartiment verdelen, wordt gebruik gemaakt van het model dat Mackay heeft ontwikkeld in de
vorm van een zogenaamde unit world met een oppervlakte van één vierkante kilometer. Door
vermenigvuldiging met de grootte van de oppervlakte van de aarde kan deze unit world worden
uitgebreid tot een modelwereld. De modelwereld vormt een benadering voor de grootte van die
gedeelten van de compartimenten lucht, water en bodem waarbinnen de verdeling en uitwisseling
van stoffen op aarde voornamelijk plaatsvindt. Aangenomen wordt, dat een stof die zich in één
van deze compartimenten bevindt, zich homogeen over het overeenkomstige compartiment van de
modelwereld verspreidt.
Een stof die naar een bepaald compartiment wordt geëmitteerd, zal in het algemeen door
processen als depositie, verdamping, oplossing en sorptie ook in andere compartimenten terecht
komen. Dit proces wordt partitie genoemd. Het gevolg van het optreden van partitie is, dat de
concentratie van een geëmitteerde stof afneemt in het compartiment waarnaar de emissie
oorspronkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl de concentratie van die stof in de andere compartimenten juist toeneemt. Partitie over de milieucompartimenten is nog niet in de voorlopige
blootstellingsfactor verwerkt.
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Hoe groter de snelheid waarmee een geëmitteerde stof in het milieu wordt afgebroken en/of
geïmmobiliseerd, hoe kleiner de potentiële blootstelling. Persistente stoffen, zoals b.v. zware
metalen, blijven naemissie inprincipe eindeloos inhetmilieu circuleren, enkunnen ooklange tijd
nadat deemissie isstopgezet eenbedreiging voor de menselijk gezondheid blijven vormen, terwijl
emissies dieweliswaar toxisch zijn, maar dieinhetmilieu worden afgebroken voordat zijdemens
kunnen bereiken, ondanks hun toxiciteit geen bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid.
Afbraak en immobilisatie zijn echter nog niet in de voorlopige blootstellingsfactor verwerkt. Dit
houdt infeite in,datalle stoffen alspersistent worden beschouwd.
Voor watbetreft depotentiële blootstellingsroute is voor decompartimenten lucht en water opdit
moment alleen de directe inname via het betreffende compartiment zelf gemodelleerd. Hierbij
wordt uitgegaan van de consumptie van ongezuiverd oppervlaktewater. Dereden hiervoor is,dat
het feit dat oppervlaktewater in de meeste gevallen wordt gezuiverd alvorens het door de mens
wordt geconsumeerd, geen excuus mag zijn om toxische stoffen in het water te lozen. Ook
zuivering vanlucht (b.v. door airconditioning) wordt niet inbeschouwing genomen.
Voor wat betreft de potentiële blootstelling aan verontreinigende stoffen in de bodem wordteen
meer gecompliceerde benadering gehanteerd, omdat opname van deze verontreinigingen voornamelijk op indirecte wijze plaatsvindt, b.v. door deconsumptie vangewassen die verontreinigingen
uit de bodem hebben opgenomen. Demate waarin de mens op indirecte wijze aan bodemverontreinigende stoffen wordt blootgesteld is niet voor alle stoffen gelijk, omdat hettransportmechanisme van een stof in het milieu afhankelijk is van stofeigenschappen. Een groot aantal routes die
bijdragen aanblootstelling vande mens aanbodemverontreiniging zijn door VandenBerg (1991)
gemodelleerd en gekwantificeerd. Inhet model wordt er vanuitgegaan dat stoffen diezich inde
bodem bevinden aan de volgende transportverschijnselen onderhevig zijn: transport naar
consumptiegewassen viaopname door planten enviadepositie vanverontreinigende gronddeeltjes
op planten, transport naar de lucht viaverdamping envia opwaaiende gronddeeltjes (waaraan die
stoffen geabsorbeerd zijn) en transport naar gezuiverd drinkwater via permeatie door (plastic)
waterleidingbuizen. De blootstellingsroutes die op grond van directe en indirecte blootstelling in
beschouwing genomen worden zijn: ingestie van grond en stof, consumptie van gewassen,
inhalatie van lucht, inhalatie van gronddeeltjes, inname van drinkwater, dermaal contact met
drinkwater tijdens baden of douchen en inhalatie van dampen tijdens baden en douchen. Aande
hand van het model zijn voor de beschouwde stoffen humaan-toxicologische C-waarden voor
bodem berekend.
Het aantal mensen dat dagelijks via de compartimenten aan de beschoude emissies wordt
blootgesteld iseveneens van invloed opdepotentieel door dieemissies veroorzaakte gezondheidsschade. Naarmate er meer mensen op aarde wonen, zal een schadelijke emissie meer (potentiële)
slachtoffers maken.
Voor de compartimenten lucht en water is de voorlopige blootstellingsfactor per compartiment
voor alle stoffen gelijk. Deze factor relateert de grootte van een emissie naar dat compartiment
aan de mate waarin de wereldbevoling potentieel aan de geëmitteerde stof wordt blootgesteld.
Voor hetcompartiment bodem ligt ditanders, omdat hierbij de indirecte blootstelling, waarvande
grootte per stof verschillend is, een rol speelt. De blootstellingsfactor voor bodem verschilt
daarom perstof.
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Voorlopige effectfactor
De schadelijkheid van een bepaalde stof voor de menselijke gezondheid is, behalve van de
toxiciteit van die stof en de hoeveelheid stof waaraan de mens wordt blootgesteld, ook afhankelijk
van de route waarlangs die blootstelling plaatsvindt: oraal (via voedsel en drinkwater), inhalatoir
(via de ademhalingswegen dan wel dermaal (viahuidcontact).
Als maat voor de schadelijkheid van de diverse stoffen bij orale blootstelling zijn de door de
WHO (World Health Organization) vastgestelde ADI-waarden(Acceptable Daily Intake) en de
volgens dezelfde procedure door het RIVM bepaalde TDI-waarden (Tolerable Daily Intake) als
uitganspunt gehanteerd. De ADI of TDI isdie hoeveelheid van een stof die een mens per kilogram
lichaamsgewicht levenslang dagelijks via de orale route kan innemen zonder aanmerkelijk risico
voor nadelige effecten op de gezondheid, en die wordt beschouwd als de maximaal toelaatbare
dagelijkse inname.
Voor inhalatoire inname zijn door het RIVM voor een relatief klein aantal stoffen zogenaamde
TCL-waarden (Toelaatbare Concentratie in Lucht)ontwikkeld. Een dagelijkse continue inhalatoire
blootstelling aan lucht die tot aan de TCL is verontreinigd, wordt qua effect op de mens
gelijkwaardig geacht aan een dagelijkse orale dosis ter groottevan deTDI van diestof.
Voor sommige stoffen is geen ADI, TDI of TCL geformuleerd, omdat er voor de betreffende
stoffen geen onderdrempel voor humane toxiciteit bestaat. Iedere dosering is potentieel toxisch.
Dit geldt met name voor genotoxische carcinogene stoffen. Een dosering dan wel concentratie
waarbij het risico één extra geval van kanker per 10.000 blootgestelde individuen bedraagt, wordt
door VROM gelijk gesteld aan het zogenaamde maximaal toelaatbare risiconivo,en wordt in het
voorlopige model als gelijkwaardig aan de TDI of TCL beschouwd. Deze waarde zal verder als
TDI of TCL worden aangeduid.
Voor wat betreft inhalatoire blootstelling worden de TCL-waarden als uitgangspunt voor het
berekenen van de (voorlopige) effectfactor gehanteerd. Voor stoffen waar (nog) geen TCL-waarde
is geformuleerd, maar waarvoor de WHO wel een air quality guidelinegeeft, wordt deze als
equivalent aan de TCL beschouwd. Uit de TCL of de air quality guideline wordt berekend wat de
toelaatbare dagelijkse inname via de lucht is. Voor stoffen waarvoor geen TCL en ook geen air
quality guideline is afgeleid, wordt voor het bepalen van de voorlopige effectfactor gebruik
gemaakt van de ADI of de TDI. Equivalent aan de werkwijze van het RIVM wordt hierbij
aangenomen dat het effect van een stof onafhankelijk is van de blootstellingsroute (oraal dan wel
inhalatoir) en dat debiologische beschikbaarheid voor beide routes gelijk is.
Voor wat betreft orale inname van verontreinigende stoffen via het drinkwater wordt gebruik
gemaakt van de ADI of de TDI. Indien er voor een stof zowel een ADI- als een TDI-waarde
bestaat, en deze waarden niet aan elkaar gelijk zijn, isde TDI gehanteerd, omdat de TDI-waarden
de basis vormen van de humaan-toxicologische C-waarden voor bodem, waardoor met behulp van
de TDI, in tegenstelling tot de ADI, ook een voorlopige classificatiefactor voor bodem kan
worden geïmplementeerd.
Voorlopige classificatiefactor
Omdat zowel partitie over de milieucompartimenten als afbraak en immobilisatie in het milieu op
dit moment nog niet in het voorlopige model worden betrokken, wordt de concentratie van een
geëmitteerde stof in een bepaald milieucompartiment op dit moment niet afhankelijk gesteld van de
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snelheid waarmee die stof (als gevolg van partitie, afbraak en immobilisatie) na emissie weer uit
dat compartiment verdwijnt, maar alleen van de absolute grootte van de emissie (de emissiepuls)
naar dat compartiment. Door deze vereenvoudigde benadering is bij het berekenen van de
voorlopige classificatiefactoren geen referentiestof noodzakelijk.
Bij het uitvoeren van een LCA met behulp van de voorlopige classificatiefactoren kunnen de
scores voor humane toxiciteit ten gevolge van de emisies naar de compartimenten lucht{HCL),
water (HCW) en bodem (HCB)worden opgeteld tot één algemene score voor humane toxiciteit.
De score geeft dan de totale hoeveelheid kg tot aan de grens van "maximale toelaatbaarheid"
verontreinigd lichaamsgewicht, waarvoor de functionele eenheid verantwoordelijk kan worden
gesteld.
5.2.8 Ecotoxiciteit
Bij de classificatie van ecotoxische emissies wordt een onderscheid gemaakt tussen toxiciteit voor
aquatische ecosystemen en toxiciteit voor terrestrische ecosystemen. Zoet- en zoutwaterecosysternenworden niet apart onderscheiden. De emissies naar grondwater en sediment zullen voorlopig
onder aquatische respectievelijk terrestrische ecotoxiciteit ressorteren, omdat emissies naar deze
compartimenten vrijwel altijd op indirecte wijze plaatsvinden, en dus niet los gezien kunnen
worden van processen die in het milieu plaatsvinden (en die voorlopig buiten beschouwing worden
gelaten). Over de ecotoxische werking van stoffen die via de lucht worden opgenomen bestaan
eveneens zeer weinig gegevens. Emissies van toxische stoffen naar lucht zullen daarom voorlopig
alleen ophun humaan-toxische werkingbeoordeeld kunnen worden.
Voorlopige blootstellingsfactor
Voor het berekenen van ecotoxicologische blootstellingsfactoren kan een minder complexe
benadering worden gevolgd dan voor het berekenen van humaan-toxicologische blootstellingsfactoren. Dit heeft te maken met het feit dat de beschikbare toxiciteitsgegevens direct het verband
weergeven tussen de concentratie van een stof in het milieu en ecotoxische potentie van die stof.
De ecotoxicologische blootstellingsfactor is uitsluitend afhankelijk van partitie-, afbraak- en
immobilisatieprocessen in het milieu. Deze processen zijn in het voorlopige model nog niet
verwerkt. De voorlopige blootstellingsfactoren voor aquatische en terrestrische toxiciteit wordt
daarom op 1 gesteld. De classificatiefactor wordt daarmee volledig afhankelijk gesteld van de
effectfactor.
Voorlopige effectfactor
Bij het afleiden van ecotoxicologische effectfactoren moet rekening worden gehouden met de
complicatie dat de toxische effecten voor een groot aantal soorten onder één noemer worden
gebracht. De effecten voor een geheel ecosysteem moeten zo goed mogelijk worden ingeschat op
basis van debeschikbare toxiciteitsgegevens van een relatief klein aantal individuele soorten.
Voor het berekenen van effectfactoren voor aquatische en terestrische ecosystemen wordt in
principe gebruik gemaakt van de door de RIVM gehanteerde benadering, waarbij voor de
compartimenten water en bodem op basis van de ecotoxiciteit van stoffen zogenaamde Maximum
Tolerable Concentration-waarden (MTC's)worden geformuleerd. Deze MTC's gaan uit van een
bescherming van tenminste95% van de individuen die deel uitmaken van het water- enbodemecosysteem. In de methode worden de MTC's berekend met behulp van de door het RIVM bewerkte
EPA-methode. Behalve de EPA-methode is er een verfijnde methode uitgewerkt. Deze verfijnde
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methode heeft als voordeel dat de grensconcentratie van een stof waarbij juist 95% van de
organismen wordt beschermd redelijk goed te benaderen is. Deze methode isechter op dit moment
nog niet algemeen toepasbaar, omdat voor veel stoffen de benodigde gegevens ontbreken. Met de
EPA-methode kan slechts een grove benadering worden gemaakt van de grensconcentratie waarbij
95% van de individuen van een ecosysteem worden beschermd. Omdat het risico van een
uitschieter naar de "verkeerde kant" van de grens (minder dan 95% beschermd) bij een grove
benadering in principe groter is dan bij een nauwkeurige benadering, is de gekozen veiligheidsmarge gemiddeld groter, en isde EPA-methode dus conservatiever dan de verfijnde methode.
Voorlopige classificatiefactoren
De voorlopige classificatiefactoren voor aquatische en terrestrische toxiciteit zijn de ACT
respectievelijk de ECT. De aquatische toxiciteit wordt uitgedrukt in m3 water en terrestrische
toxiciteit in kg bodem, en zijn voor te stellen als de hoeveelheid juist tot aan de MTCEPA
verontreinigd aquatisch respectievelijk terrestrisch ecosysteem.
5.2.9 Fotochemische oxydantvorming
Voor dit milieuprobleem is de oxydantvorming in de troposfeer het eindpunt van de classificatie.
Fotochemische oxydantvorming, beter bekend door de daaraan gerelateerde smogperiodes in de
zomer, is het resultaat van reacties tussen stikstofoxyden (NO*) en vluchtige organische stoffen
(VOS) onder invloed van UV-licht. Van de oxydanten wordt ozon als belangrijkste beschouwd. Voor vluchtige organische stoffen zijn de zogenaamde Photochemical OzoneCreation Potentialwaarden(POCP's) ontwikkeld. De POCP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage van een
vluchtige organische stof aan de fotochemische oxydantvorming in relatie tot een referentiestof
(ethyleen) weergeeft. De POCP wordt berekend door de verandering in de ozonconcentratie
tengevolge van een verandering in de emissie van een bepaalde VOS-verbinding te relateren aan
de verandering in de ozonconcentratie tengevolge van een verandering in de emissie van ethyleen.
Hiermee wordt de emissie van een ozonvormend gas (in kg) omgerekend tot een qua ozonvorming
vergelijkbare emissie in kgethyleen.
Het probleem fotochemische oxydantvorming is intwee subproblemen te verdelen:
- smogepisodes met piekconcentraties aan oxydanten met effecten op mens, planten engewassen;
- een langzame stijging van de gemiddelde concentratie oxydanten in de troposfeer met met name
effecten op planten en gewassen.
Voor de kwantificering van het eerste probleem kan de POCP-benadering worden toegepast. Voor
de kwantificering van het tweede probleem zijn nog geen methoden ontwikkeld. Dit deel van het
oxydantenprobleem wordtdaarom vooralsnog buiten beschouwing gelaten.
Het POCP-model behoeft op een aantal belangrijke punten dus verbetering. De methode gebruikt
in de tussentijd de in een UNECE-protocol gepubliceerde gemiddelde POCP's, inclusief de
spreiding van deze waarden, als classificatiefactor. De spreiding in de uitkomsten kunnen als een
indicatievoor de onzekerheid in de modellen worden gezien.
Om de fotochemische reacties in gang te houden is NOx nodig. In de huidge POCP-benadering is
echter geen classificatiefactor berekend voor NO„. Emissie van NO, moet dan ook van een
kwalitatieve opmerking worden voorzien.
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5.2.10 Verzuring
Voor verzuring vormt de potentiële zure depositie naar bodem en water het eindpunt van de
classificatie. Voor stoffen die aan de verzuring bijdragen, zijn de zogenaamdeAcidification
Potential-waarden (AP's) ontwikkeld. De AP-waarde is een maat die de potentiële bijdrage van
een stof aan de verzuring in relatie tot een referentiestof (S02) weergeeft. De AP wordt berekend
door het vermogen van een hoeveelheid stof om H+-ionen af te splitsen, te relateren aan het
vermogen om H+-ionen af te splitsen van een zelfde hoeveelheid referentiestof zwaveldioxide
(S02). Hiermee wordt de emissie van een verzurend gas (in kg) omgerekend tot een qua verzuring
vergelijkbare emissie in kg S03.
5.2.11 Vermesting
Vermesting, synoniem van eutrofiëring, is een produktiviteitsverhogende verrijking van bodem en
water met minerale nutriënten. Wat betreft de effecten van vermesting moet een onderscheid
worden gemaakt tussen vermesting van de bodem en vermesting van het oppervlaktewater. In
beide compartimenten leidt vermesting tot (in het algemeen ongewenste) verschuivingen in de
samenstelling van soorten binnen ecosystemen, en afname van de ecologische diversiteit. De
verschuivingen in het oppervlaktewater zijn vooral waar te nemen in de vorm van explosieve
algengroei. Dit leidt tot perioden van zuurstoftekorten in het oppervlaktewater. De zuurstoftekorten worden veroorzaakt door de vorming en afbraak van biomassa (b.v. algen), en door emissie
vanorganisch materiaal, wat bij afbraak zuurstof uit het water haalt.
Door de potentiële bijdrage van N, P en C (gemeten als 02-verbruik) aan de vorming van
biomassa te kwantificeren, kunnen classitïcatiefactoren worden berekend. Als basis van de
kwantificering wordt de gemiddelde verhouding van Nen P in biomassa en de 0 2 die het kostom
deze biomassa weer af te breken, genomen.
Voor stoffen die aan vermesting bijdragen, zijn zogenaamde Nutrification Potential-waarden
(NP's)ontwikkeld. De NP-waarde is een maat die het de potentiële bijdrage van een stof aan de
vermesting in relatie tot een referentiestof (P(V") weergeeft. De NP wordt berekend door het
vermogen van een hoeveelheid stof om biomassa te vormen te relateren aan het vermogen om
biomassa te vormen van een zelfde hoeveelheid referentiestof fosfaat (P043). Hiermee wordt de
emissie van een vermestende stof (in kg) omgerekend tot een qua vermesting vergelijkbare emissie
in kg P043\
In principe kan elke nutriënt een vermestend effect hebben, als het in grote hoeveelheden aan
bodem en/of water wordt toegevoegd. De meest belangrijke vermestende stoffen zijn stikstof (N)
en fosfor (P). Koolstof (C) en spore-elementen, zoals magnesium en silicium, zijn over het
algemeen bijna nooit limiterende factoren voor produktie van biomassa. Van kalium (K) is
vooralsnog onduidelijk in welke mate dit element bijdraagt aan vermesting. Voorlopig wordt de
classificatie van vermestende elementen dan ook beperkt tot N- en P-verbindingen en chemisch
zuurstofverbruik.
De NP is dus niet gebaseerd op het feit welke stof nu precies limiterend is in een bepaalde
situatie, omdat ditjuist sterk kan verschillen per lokatie. Omdat er in de methode is gestreefd naar
een generieke classificatie op wereldschaal, onafhankelijk van lokale verschillen, en omdat het
onbekend is in welk compartiment een geëmitteerde stof uiteindelijk terecht zal komen (zoet
water, zout water, grondwater of bodem), is de classificatiefactor gebaseerd op het feit dat in
potentiezowel N, P als Ckunnen bijdragen aan devorming van biomassa.
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5.2.12 Straling
Ioniserende straling wordt gemeten als het aantal atomen dat desintegreert per tijdseenheid. De
officiële eenheid hiervoor is becquerel (Bq). Een stralingsactiviteit van één Bq komt dus overeen
met één desintegratie per seconde. De radioactiviteit van een stof wordt uitgedrukt in Bq.Kg"1 of
Bq.1'. Tijdens radioactieve desintegraties kunnen verschillende typen straling vrijkomen. Voor de
verschillende typen straling zijn nog geen classificatiefactoren aanwezig. Als tussenoplossing
kunnen in de vorm van Annual Limit of Intake-waarden (ALI's) classificatiefactoren voor de
verschillende typen straling worden berekend. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met
verschillen tussen stoffen wat betreft halfwaardetijden en geabsorbeerde doses.

5.2.13 Afvalwarmte
Emissies van afvalwarmte kunnen op lokale schaal, de temperatuur verhogen maar zullen
nauwelijks bijdragen aan mondiale opwarming, zoals bijvoorbeeld via de emissies van broeikasgassen plaatsvindt. Het effect van emissies van afvalwarmte naar de lucht op ecosystemen is
verwaarloosbaar, maar naar oppervlaktewater kunnen er lokale temperatuurverhogingen ontstaan
en gevolgen hebben voor de aquatische ecosystemen. Zolang de gevolgen van afvalwarmte onvoldoende in kaart zijn gebracht, is het alleen mogelijk het vrijkomen van warmte als milieuingreep
meete nemen. Deemissie van afvalwarmte naar water kan worden uitgedrukt inMJ.

5.2.14 Stank
Stank, of geurhinder, is een probleem waarbij een bepaalde concentratie van geurende stoffen
onaangenaam beoordeeld wordt. Deze beoordeling is persoonsafhankelijk. In de methode wordt de
term geur gebruikt in relatie tot emissies en de term stank in relatie tot effecten. Geur kan gedefinieerd worden als een waargenomen verschil tussen een monster schone lucht en een monster
verontreinigde lucht.
Voor stoffen die aan luchtstank bijdragen, zijn zogenaamde GeurDrempel voor Lucht-waarden
(GDL's) ontwikkeld. De GDL-waarde van een stof is gedefinieerd als de concentratie van een
bepaalde stof onder een aantal standaard omstandigheden, waarbij 50% van een representatieve
doorsnede van de bevolking juist het verschil waarneemt tussen een monster lucht vermengd met
een bepaalde stof en een monster schone lucht. De score voor luchtstank wordt bepaald door de
emissie naar lucht te delen door de geurdrempelwaarde van de geëmitteerde stof. De emissie naar
lucht wordt hiermee omgerekend tot het volume lucht dat tot aan de geurdrempel is verontreinigd.

5.2.15 Lawaai
Lawaai of geluidshinder is, vergelijkbaar met stank, een probleem dat door verschillende
individuen verschillend ervaren wordt. Of geluidsgolven hinder veroorzaken is dus afhankelijk van
de specifieke situatie en de persoon aan wie het gevraagd wordt. De enige manier om deze
lokatie- en persoonsgebonden verschillen te vermijden, is de geluidsproduktie, uitgedrukt in Pa2
per seconde, te betitelen als "potentiële geluidshinder". Er wordt geen rekening gehouden met het
feit dat geluidsemissies soms helemaal geen hinder veroorzaken, of in een bepaalde omgeving juist
totzeer veel hinder leiden.
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5.2.16 Arbeidsomstandigheden
Voor arbeidsomstandigheden, waar de gezondheid van de mens het eindpunt van de classificatie
is, is nog geen kwantitatieve methode ontwikkeld. Zolang classificatiefactoren ontbreken kunnen
alleen kwalitatieve opmerkingen over arbeidsomstandigheden per proces worden gemaakt.
5.2.17 Verdroging
Verdroging is een regionaal probleem dat veroorzaakt wordt door onttrekking van grondwater en
oppervlaktewater. Verdroging is een probleem omdat het de twee belangrijkste functies van water,
als levensbron voor mensen en als conditionerende parameter voor de natuur, in gevaar brengt.
De schadelijkheid van het gebruik van water hangt af van de plaatselijke watervoorraden en de
tijdsperiode gedurende welke het onttrokken water niet voor andere doeleinden kan worden
gebruikt. De methode stelt voor verdroging van water op mondiaal nivo niet te beschouwen. De
waterkringloop is immers gesloten. Indien beschikbaar kunnen gegevens over waterverbruik bij
elkaar worden opgeteld, en als een grove indicatie voor de mogelijke verdrogingsproblematiek
worden gebruikt. In een classificatie op lager schaalnivo waar cijfers over grond- en oppervlaktewatervoorraden bekend zijn, kan verdroging wel worden meegenomen als apart probleem.

5.2.18 Fysieke aantasting vanecosystemen
De aantasting van ecosystemen is een gevolg van het ruimtebeslag (door een produkt, installatie,
fabriek of stortplaats). Voor een classificatiefactor voor fysieke aantasting van ecosystemen zijn
gegevens noodzakelijk over de zeldzaamheid van verschillende categoriën van ecosystemen, en
over de relatieve waarde van de verschillende typen ecosystemen voor mens en natuur. Dergelijke
gegevens zijn nog niet beschikbaar. Als noodoplossing kan aantasting worden weergegeven in de
vorm van ruimtebeslag, uitgedrukt in m2per seconde.
5.2.19 Aantasting landschap
Aantasting van landschap is nog in geen enkele LCA-studie beschouwd. Het is dan ook een zeer
lokaal en esthetisch (mening issterk persoonlijk) probleem.
Er isnog geen zinnige methode aanwezig om aantasting van landschap weer te kunnengeven.
5.2.20 Direkte slachtoffers
De onveiligheid van processen kan worden weergegeven als het aantal direct door toedoen vaneen
ongeval gedode mensen. Er isgeen weging in slachtoffers, als lichtof zwaar gewond.
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5.3 Algemene principes bij classificatiefactoren
5.3.1 Ruimtelijke differentiatie classificatiefactoren
Een belangrijke vraag bij de ontwikkeling van classificatiefactoren is hoe omgegaan moet worden
met ruimtelijke differentiatie. Ruimtelijke differentiatie kan relevant zijn als bijvoorbeeld de
afbraak of de biologische beschikbaarheid van een stof verschilt per bodemsoort. De biologische
beschikbaarheid van toxische stoffen in de bodem is bijvoorbeeld afhankelijk van de fractie
humusdeeltjes en van de fractie organischestof.
Ruimtelijke differentiatie zou grofweg in vier schaalnivo's kunnen geschieden: mondiaal,
continentaal, regionaal, lokaal. Op elk schaalnivo kunnen vervolgens twee benaderingen worden
gevolgd:
- een lokatiegerichte benadering waarbij relevante parameters voor een gekozen schaalnivo worden
gelokaliseerd op een geografische kaart en waarbij emissies via een verspreidingsdepositiemodel
worden vertaald inconcentraties op verschillende lokaties;
- een generieke benadering waarbij relevante parameters gemiddeld in percentages gespecificeerd
worden voor een gekozen schaalnivo, voor een aantal typen situaties.
Een lokatiegerichte benadering stelt zeer hoge eisen aan data van zowel de inventarisatie als de
classificatie. In de inventarisatie zouden economische processen gespecificeerd moeten worden
naar hun geografische ligging en in de classificatie zouden gegevens verzameld moeten worden
over de abiotische en biotische samenstelling van de rondom een bepaald proces liggende
gebieden. Een dergelijke benadering lijkt niet haalbaar in een LCA, waar tientallen, en soms zelfs
honderden processen zich afspelen op evenzovele plaatsen over degehele wereld.
Een generieke benadering is voor LCA een beter haalbare mogelijkheid dan een lokatiegerichte
benadering. In de methode is dan ook een begin gemaakt met de generieke uitwerking van de
classificatiefactoren op mondiaal nivo. Dat betekent dat de classificatiefactoren niet naar verschillende gebieden worden uitgewerkt. Waar nodig wordt dus gewerkt met bijvoorbeeld één "voor de
wereld representatieve bodemsamenstelling".
5.3.2 Aard vande milieumodellen
Demodellen waarmee declassificatie plaatsvindt zijn onder te verdelen intwee soorten:
- mechanismegerichte modellen;
- effectgerichte modellen.
Mechanismegerichte modellen: de equivalentiefactor
Een voorbeeld van een mechanismegericht model is het model dat wordt gebruikt om de emissie
van broeikasgassen te classificeren. Het uiteindelijke effect, de opwarming van de aard, blijft
buiten het gezichtsveld. In plaats daarvan wordt het mechanisme van de uitwerking van een
referentiestof vergeleken met de uitwerking onder gelijke omstandigheden van de andere stoffen.
Op basis hiervan wordt een relatieve maat ontwikkeld, die voor iedere stof aangeeft hoe groot de
bijdrage van een standaardhoeveelheid van die stof is aanhet mechanisme.
Effectgerichte modellen: de conversiefactor
Bij de classificatie van toxiciteit wordt een effectgerichte benadering gevolgd. De grootte van een
emissie wordt gedeeld door de maximaal toelaatbare concentratie, waardoor een grootheid meteen
dimensie van een volume wordt verkregen. Deze grootheid is te interpreteren als bijvoorbeeld de
hoeveelheid m3water die tot aan de MTCEPA is verontreinigd.
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5.3.3 Bijdrage vanstoffen aan meerdere milieuproblemen
Stoffen kunnen, als ze geëmitteerd worden, op drie manieren aan meerdere milieuproblemen
bijdragen:
- parallel, doordat een emissie van een stof potentieel aan meerdere problemen bijdraagt;
- direct serieel, doordat een emissie van een stof achter elkaar meerdere effecten kan hebben;
- indirect serieel, doordat een emissie van een stof via het effect waaraan het primair bijdraagt,
tevens bijdraagt aan een ander effect.
Een voorbeeld van een stof met paralelle effecten is zwaveloxide (S02). Deze stof kan aan de
verzuring van het milieu bijdragen en aan toxische effecten, maar één molecuul SO, kan niet aan
beide problemen in één leven bijdragen. Dit geldt in feite voor alle niet-persistente stoffen. Eén
molecuul van een dergelijke stof kan bijdragen aan humane toxiciteit en aan ecotoxiciteit, maar
meestal niet aan beide problemen tegelijk.
Een voorbeeld van een stof met direct seriële effecten is stikstofoxide (NOJ. Eén molecuul NOx
kan zowel aan verzuring als vermesting bijdragen. Andere voorbeelden zijn zeer persistente
stoffen zoals metalen. Deze stoffen kunnen zowel ecotoxisch werken als, via de voedselketens,
humaan toxisch, b.v. viadeconsumptie vanvis.
Een voorbeeld van een stof met serieel indirecte effecten is methaan (CH4). Wanneer de temperatuur als gevolg van het broeikaseffect in de troposfeer toeneemt, daalt de temperatuur in de
stratosfeer, waardoor de bij de afbraak van de ozonlaag betrokken chemische processen efficiënter
gaan verlopen. Eén molecuul methaan kan aan fotochemische oxydantvorming bijdragen en zo tot
ozon leiden, wat op zijn beurt weer kan bijdragen aan het broeikaseffect. Via het broeikaseffect
kan hetzelfde molecuul CH4ook bijdragen aan de aantasting van deozonlaag.
In de classificatie van emissies van stoffen zou in principe rekening moeten worden gehouden met
het onderscheid tussen paralelle, direct seriële en indirect seriële effecten. In de methode worden
van een emissie alle potentiële bijdragen aan verschillende milieuproblemen per probleem
gekwantificeerd op basis van de totaal geëmitteerde hoeveelheid. Dus van een emissie van 2 kg
S02 wordt zowel de bijdrage aan verzuring als de bijdrage aan humane toxiciteit voor de volledige
2 kg gekwantificeerd. Hierdoor kan een zekere "dubbeltelling" optreden. Voor stoffen met
humaan toxische en parallel daaraan nog andere effecten kan echter aangetoond worden dat de
omvang van deze dubbeltelling verwaarloosbaar kleinis.
Emissies van stoffen met direct seriële effecten moeten altijd voor de volle omvang aan alle
effecten worden toegerekend. Een emissie voor NO, wordt dus voor de volle omvang toegerekend
aan verzuring èn aan vermesting.
Emissies van stoffen met indirect seriële effecten zouden beoordeeld moeten worden op hun
directe èn hun indirecte seriële effecten. Zo zou naast de bijdrage van methaan aan de fotochemische oxydantvorming ook de indirecte bijdrage van deze stof aan het broeikaseffect gekwantificeerd moeten worden. Het kwantificeren van indirecte seriële effecten in classificatiefactoren is
echter nog niet mogelijk. Bij emissies van stoffen met indirect seriële effecten moet daarom een
kwalitatieve opmerking worden gemaakt over de indirecte bijdrage van die emissie aan bepaalde
problemen. In de evaluatie worden de kwalitatieve opmerkingen gebruikt bij de beoordeling. Ook
bij stoffen waarvan bekend is dat ze aan bepaalde problemen bijdragen, maar waarvoor nog geen
classificatiefactor kan worden afgeleid, moeten kwalitatieve opmerkingen over de bijdrage aan
bepaalde milieuproblemen worden gemaakt.

103

5.4 Milieuprofiel
In de inventarisatie is een ingreeptabel opgesteld, waarin de milieuingrepen die met een functionele eenheid van een produkt gemoeid zijn worden weergegeven. Door met behulp van classificatiefactoren de milieuingrepen te sorteren, te wegen en vervolgens bij elkaar op te tellen, wordt het
milieuprofiel verkregen. Het milieuprofielis een tabel met de potentiële milieueffecten van een
functionele eenheid produkt in de vorm van effectscores. Bij het milieuprofiel moeten ook de nietkwantificeerbare milieueffecten worden vermeld. Andere gangbare termen voor milieuprofiel zijn
ecoprofiel, milieubalans enecobalans.
5.5 Normering van de effectscores
De effectscores, die samen het milieuprofiel vormen, zijn moeilijk interpreteerbaar. Dit komt
doordat de orde van grootte en de eenheden van de verschillende effectscores niet gelijk zijn. Om
de effectscores meer betekenis te geven, kunnen ze genormaliseerd worden, door ze te relateren
aan de bijdrage van een bepaalde gemeenschap gedurende een bepaalde tijd aan datzelfde
probleem. De effectscore voor broeikaseffect kan b.v. worden afgezet tegen de effectscore van de
totale uitstoot aan broeikaseffect veroorzakende emissies in de hele wereld. De normalisatie van de
effectscores is ineen latere publikatie uitgewerkt (Guinnée, 1993).
6 Evaluatie
In de evaluatie vindt de uiteindelijke beoordeling van het produkt op zijn potentiële milieueffecten
plaats. Bij de evaluatie van de verschillende milieuprofielen die in de classificatie zijn opgesteld,
wordt een vergelijkende uitspraak gegeven. Als een produktalternatief op alle milieueffecten beter
is dan een ander, dan is een afweging van de verschillende milieueffecten ten opzichte van elkaar
niet nodig. In veel gevallen zal het ene produktalternatief echter beter scoren op de ene effectscore, maar slechter op de andere. Omook in die gevallen tot een beoordeling te komen, moet er een
afweging van de diverse effectscores worden gemaakt. Bovendien moet de geldigheid van het
milieuprofiel worden aangegeven. Deevaluatie bestaat dan ook uittwee stappen:
1evaluatie van het milieuprofiel;
2 evaluatie van debetrouwbaarheid en de validiteit.
ad. 1:evaluatie van het milieuprofiel
Voor het wegen van milieueffecten zijn twee methoden beschikbaar:
- kwantitatieve multicriteria-analyse;
- kwalitatieve multicriteria-analyse.
Kwantitatieve multicriteria-analvse
Bij een kwantitatieve multicriteria-analyse worden de diverse milieueffecten opgeteld na de
vermenigvuldiging met weegfactoren die aan ieder milieuprobleem worden toegekend. De vraag
wie de afweging maakt of wie de weegfactoren vast dient te leggen is een probleem dat niet
methodisch maar praktisch politiek van aard is.
Het resultaat is een enkelvoudige maat, de milieuindex. De milieuindex is gedfinieerd als een
absolute maat, zodat er niet paarsgewijs vergelijkingen van milieuprofielen hoeven te worden
uitgevoerd, maar volstaan kan worden met het berekenen van de milieuindex bij ieder milieuprofiel, en deze opeen intervalschaal te rangschikken.
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Een voordeel van deze methode is de reporduceerbaarheid van het resultaat, onafhankelijk van de
inschatting van deskundigen. Er moet dan wel consensus zijn over de gehanteerde weegfactoren.
Een belangrijk nadeel van deze methode isdat de kwalitatieve aspecten moeilijk te verwerken zijn.
Een ander nadeel is dat de constructie van een milieuindex een wetenschappelijke precisie zou
kunnen suggereren. Door het maken van methodische keuzes in doelbepaling, inventarisatie,
classificatie en evaluatie ishet resultaat echter langzaam maar zeker minder objectief geworden.
Het voornaamste probleem bij de kwantitatieve multicriteria-analyse is evenwel de constructie van
de weegfactoren. Voor de constructie van weegfactoren worden in de methode drie mogelijk
toepasbare methoden genoemd:
1 Weging met behulp van monetaire methoden
Bij monetaire methoden worden de effectscores aan een prijs gekoppeld. Door iedere effectscore
te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid effectscore en de resultaten op te tellen vindt men
een monetaire maat voor de schadelijkheid van het produkt. De veroorzaakte schade kan in geld
worden uitgedrukt, of de kosten voor preventie van de effecten worden in geld uitgedrukt. Eén
van de bezwaren van een dergelijke monetaire methode is de afhankelijkheid van het resultaat van
de stand van de technologie.Bepaalde relatief onschuldige effecten zijn alleen tegen hoge kosten te
herstellen of te voorkomen. Een additioneel nadeel isdat de kosten ter vermijding van een emissie
geen relatie hoeft te hebben met de ernst van de emissie. Ook uitputtende en aantastende effecten
zijn moeilijk of niet kwantificeerbaar.
2 Weging op basis van maatschappelijke preferenties
Bij de methode op basis van maatschappelijke preferenties wordt de persoonlijke mening van een
individu of groep individuen gevraagd. De weegfactoren kunnen door wetenschappers, politici,
door een breed samengesteld forum of door een volksraadpleging of enquête worden opgesteld.
Ook kan door analyse van beleidsbeslissingen uit het (recente) verleden getracht worden weegfactoren te reconstrueren. Wanneer er alleen en rangorde van problemen kan worden vastgesteld, kan
een extreme-gewichtenmethode worden gebruikt om binnen de gestelde prioritering de gewichten
te wijzigen ende invloed op het resultaat te onderzoeken.
3 Toepassing van duurzaamheidsnivo's
Bij de toepassing van duurzaamheidsnivo's wordt voor iedere effectscore een weegfactor opgesteld
aan de hand van een geaccepteerd nivo voor het betreffende effect. Men kan onderscheid maken
tussen verschillende duurzaamheidsnivo's. Het mooiste zijn duurzaamheidsnivo's die uitsluitend op
milieuoverwegingen zijn gebaseerd. Minder objectief zijn beleidsduurzaamheidsnivo's, die als een
lange-termijncompromis tussen milieukundig gewenst, technologisch mogelijk en economisch
haalbaar zijn ontstaan. Daarnaast zijn er beleidsstreefnivo's, die vanuit eenzelfde compromis voor
de korte termijn zijn voortgekomen.
Kwalitatieve multicriteria-analyse
Bij een kwalitatieve multicriteria-analyse worden de effectscores tegen elkaar afgewogen op een
niet-geformaliseerde manier. Dat wil zeggen dat er geen weegfactoren worden opgesteld, maar dat
de weging "met de blik van de expert" gebeurt. Er wordt bekeken op welke effecten hoger
gescoord wordt, en op welke lager, en hoe groot de verschillen binnen elk effect zijn. Op grond
hiervan wordt een afweging gemaakt over de relatieve milieuvriendelijkheid van de twee
Produkten. In deze individuele, subjectieve afweging kunnen de kwalitatieve aspecten zonder
problemen in de beschouwing worden meegenomen. Nadeel van deze analyse is dat de resultaten
vaak ter diskussie zullen staan. Een ander persoon kan tot een ander oordeel komen. Dit soort
diskussies vindt voortdurend plaats, omdat de kwalitatieve multicriteria-analyse op dit moment de
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messt gebruikte methode is. Dit is een argument voor het aanstellen van een panel met vertegenwoordigers van verschilende maatschappelijke geledingen, om verschillende wetenschappelijke en
sociale opinies in het oordeel te betrekken.
ad. 2: evaluatie van de betrouwbaarheid en validiteit
De beoordeling van de in de classificatie opgestelde milieuprofielen vindt, naast de waardering
van de milieueffecten, ook plaats op grond van een inschatting van de betrouwbaarheid en
validiteit van de analyse. Bij de betrouwbaarheid gaat het om de invloed van onzekerheden in de
gegevens. Bij de validiteit gaat het omde invloed van keuzen en aannames.
Betrouwbaarheidanalvse
Met een betrouwbaarheidsanalyse wordt de invloed van onzekerheden in de gegevens duidelijk
gemaakt. De betrouwbaarheidsanalyse omvat het rekenen met gegevens waarbij een spreiding van
de procesgegevens is gespecificeerd of kan worden geschat. Dit resulteert in een ingreeptabel,
milieuprofiel of milieuindex met opgave van een spreiding. Voor de betrouwbaarheidsanalyse is
een mathematische techniek uitgewerkt.
Marginale analyse
Met de marginale analyse is het mogelijk om een beeld te krijgen van de procesgegevens waarvan
de waarde een grote invloed heeft op het resultaat. Van de meest cruciale procesgegevens moet
worden getracht zo nauwkeurig mogelijke gegevens in handen te krijgen.
Validiteitsanalyse
Bij de validiteitsanalyse wordt een schatting gemaakt van de geldigheid van het resultaat, gegeven
de aannames en keuzen die er gedurende het gehele traject bepaald zijn. Het gaat hierbij zowel om
keuzen en aannames in de methode, als om keuzen en aannames in de studiezelf. Daarnaast iseen
analyse naar omslagpunten mogelijk. Hierbij wordt een gemaakte keuze zodanig veranderd, dat de
conclusie als het ware omklapt.

7 Verbeteranalyse
Eén van de mogelijke toepassingen van een LCA is innovatie. Kennis van de procesboom, van de
betrokken processen met al hun onttrekkingen en emissies, en van de potentiële milieueffecten
waar de milieuingrepen aan bijdragen, biedt aangrijpingspunten voor de verbetering van Produkten. Men kan dan gericht oplossingen zoeken voor een milieuvriendelijker herontwerp of voor
aanpassingen binnen processen. De verbeteranalyse is een hulpmiddel bij het bepalen van de
aangrijpingspunten, De verbeteranalyse kan verdeeld worden in twee elkaar aanvullende analysetechnieken:
- zwaartepuntsanalyse;
- marginale analyse.
Zwaartepuntsanalyse
In de zwaartepuntsanalyse worden die stoffen en processen aangegeven, die voor een substantieel
deel van de milieuingrepen, milieueffecten of milieuindex verantwoordelijk zijn. Er wordt
nagegaan welk gedeelte van iedere milieuingreep veroorzaakt wordt door welk proces, en welk
gedeelte van iedere effectscore of van de milieuindex veroorzaakt wordt door welke emissie in
welkproces.
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Marginale analyse
De kern van de marginale analyse isdat de marginale verandering van een milieuingreep, van een
milieueffect of van de milieuindex wordt onderzocht als functie van de marginale verandering van
ieder van de economische gegevens en milieugegevens van de processen. Hierdoor kan men zien
voor welke veranderingen in de procesvoering de gekozen ingreep, het gekozen effect of de index
het gevoeligst is. Niet alleen de procesgegevens met de grootste potentie voor verbetering worden
gesignaleerd, maar ook de procesgegevens waarvan een onnauwkeurigheid de grootste gevolgen
heeft. De marginale analyse geeft aan op welke plaatsen er met een kleine ingreep veel eer te
behalen valt. Of deze kleine ingreep ook met weinig moeitete realiseren is, iseen andere vraag.
De marginale analyse levert uitspraken over een afzonderlijke verandering van alle procesgegevens, onder de voorwaarde dat de andere procesgegevens niet wijzigen. In de praktijk is dat een
utopie. Een herziening van de procesuitvoering heeft ook gevolgen voor een aantal andere
procesgegevens. De suggesties die de marginale analyse levert en die in een herzien ontwerp van
een produkt of proces resulteren, moeten daarom in een aparte LCA met het oorspronkelijke
ontwerp op hun waarde worden getoetst.
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BIJLAGE F Classifïcatiefactoren
In deze bijlage staan tabellen met classificatiefactoren, die aangeven hoe de classificatie volgens
het standaardmodel verloopt. Tevens worden de formules herhaald die hierbij gebruikt moeten
worden. De inhoud isals volgt:
F.l Uitputting

109

F.1.1 Uitputting van abiotische grondstoffen

109

F.2 Verontreiniging
F.2.1
F.2.2
F.2.3
F.2.4
F.2.5
F.2.6
F.2.7
F.2.8

110

Versterking van het broeikaseffect
Aantasting van de ozonlaag
Humane toxiciteit
Ecotoxiciteit
Fotochemische oxydantvorming
Verzuring
Vermesting
Stank

110
111
111
121
128
131
131
132

F.l Uitputting
F.l.l Uitputting vanabiotische grondstoffen
TABEL F.1.

formule

Classificatiefactoren voor deeffectscore abiotische uitputting.
stofnaam
voorraad

eenheid

energiedragers

U

aardgas
aardolie
uranium

metalen
Cd
Cu
Hg
Pb
Ni
Sn
Zn

cadmium
koper
kwik
lood
nikkel
tin
zink

—
—

109.326
123.559
1.676.820

0,535
350
0,0057
75
54
4,260
147

109m3
Mton
ton

Mton
Mton
Mton
Mton
Mton
longMton
Mton

Winbare voorraad van abiotische grondstoffen waarvan binnen 100jaar de voorraad ontoereikend
zou kunnen zijn. Bron: WorldResourcesInstitute (1990-1991). Berekening van de effectscore
voor abiotische uitputtinggaat volgens
abiotische

uitputting

= geruzie (kg)
voorraad(kg)
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F.2 Verontreiniging
F.2.1 Versterking van het broeikaseffect
TABEL F.2.

formule

Classificatiefactoren voor de effectscore broeikaseffect.
stofnaam

C0 2
CH4
N20
CFClj
CF2C12
CF3CI
CF4
CHF2C1

GWP„

GWP„

kooldioxyde
methaan
distikstofoxyde
trichloorfluormethaan (CFK-1 1)
dichloordifluormethaan (CFK-12)
chloortrifluormethaan (CFK-13)
tetrafluormethaan (CFK-14)
chloordifluormethaan (HCFK-22)
l,l,2-trichloor-l,2,2-trifluorethaan (CFK-1 13)
1,2-dichloortetrafluorethaan (CFK-1 14)
C2F4C12
chloorpentafluorethaan (CFK-1 15)
C2F5C1
C2F6
hexafluorethaan (CFK-1 16)
CHC12CF3 1,l-dichloor-2,2,2-trifluorethaan (HCFK-123)
CHFCICF3 1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK-124)
CHF2CF3
pentafluorethaan (HFC-125)
CH2FCF3
1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFC-134a)
CH3CFC12 1,1-dichloor-1-fluorethaan (HCFK-141b)
CH3CF2C1 1-chloor-1,1-difluorethaan (HCFK-142b)
1,1,1-trifluorethaan (HFC-143a)
CH3CF3
1,1-difluorethaan (HFC-152a)
CH3CHF2
tetrachloormethaan (HC-10)
CC14
1,1,1-trichloorethaan (HC-140a)
CH3CC13
CF3Br
broomtrifluormethaan (HALON-1301)
CHC13
trichloormethaan (chloroform)
dichloormethaan
co
koolmonoxyde
niet-methaan koolwaterstoffen (NHMC)
NC»
stikstofoxyden

indirect

GWP„

1
35
260

1
11
270

1
4
170

4500
7100
11000
>3500
4200
4600
6100
5500
>4800

3400
7100
13000
>4500
1600
4500
7000
7000
>6200

1400
4100
15000
>5300

—

540

—

2500
5800
8500
>7200

-

330

90
440

30
150

—

3400
1200

1200

1500
5200
3100
1800
4000
4700

580
1800
3800

400
200
620
1600

110

—
-

0

—
-

0
—

0
0
—
-

0
0
-

100

49
480
34

5600

4900

2300

-

92
54

25
15

9
5

—

530

150

1800

1300

360

=GWPxemissie naar

-

+
-^

—~

~~~

Global warmingpotential (GWP) ten opzichte van C0 2 , met een tijdhorizon van 20, 100 resp. 500
jaar. De laatste kolom bevat een kwalitatieve indicatie van de indirecte bijdrage aan het broeikaseffect: + : positieve indirecte bijdrage; —: negatieve indirecte bijdrage; 0: geen indirecte bijdrage.
Bron: Houghton, J.T., B.A. Callander & S.K. Varney, 1992: Climate change 1992. The
supplementary report to the IPCC scientific assessment. Cambridge University Press, Cambridge.
Berekening van de effectscore voor broeikaseffect gaat volgens

broeikaseffect(kg)

0
+
0

lucht(kg)

+
0

F.2.2 Aantasting van deozonlaag
TABEL F.3.

Classificatiefactoren voor deeffectscore ozonlaagaantasting.

formule

stofnaam

CFC1,
CF2C12

trichloorfluormethaan (CFK-1 1)

QF3CI3

l,l,2-trichloor-l,2,2-trifluorethaan (CFK-1 13)
1,2-dichloortetrafluorethaan (CFK-114)
chloorpentafluorethaan (CFK-1 15)
chloordifluormethaan (HCFK-22)
l,l-dichloor-2,2,2-trifluorethaan (HCFK-123)
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan (HCFK-124)
1,1-dichloor-1-fluorethaan (HCFK-141b)

QF4C12
C2F5C1
CHF2C1
CHC12CF3
CHFCICFj
CH3CFC12
CH3CF2C1

dichloordifluormethaan (CFK-12)

1,0
1,0

1,0-1,0
0,88-1,06
0,92-1,07

0,8
0,5
0,055
0,02
0,022
0,11
0,065
0,025
0,033
1,08
0,12

1-chloor-1,1-difluorethaan (HCFK-142b)
HCFK-225cb

C2F4Br2

spreiding

1,07

HCFK-225ca

CC14
CH3CC13
CF3Br
CF2BrCl

ODP

tetrachloormethaan (HC-10)
1,1,1-trichloorethaan (HC-140a)
broomtrifluormethaan (HALON-1301)
broomchloordifluormethaan (HALON-1211)

16
4

HALON-1202

1,25

dibroomtetrafluorethaan (HALON-2402)

7
1,4

HALON-1201

0,25
0,14

HALON-2401
HALON-2311

0,6

CH3Br

0,57-0,82
0,29-0,5
0,032-0,08
0,013-0,020
0,016-0,034
0,10-0,12
0,035-0,07
0,016-0,025
0,023-0,033
1,03-1,15
0,11-0,13
10,0-17,2
1,8-5,0
1,25-1,7
5,9-10,2
1,4-1,4
0,25-0,4
0,14-0,3
0,44-0,7

Ozone depletion potential (ODP) ten opzichte van CFK-11, inclusief indicatie vaneen spreiding.
Bron: World Meteorological Organization, 1991: Scientific assessment of ozone depletion:1991.
Global Ozone Research and Monitoring Project - Report no. 25. Berekening vande effectscore
voor ozonlaagaantasting gaat volgens
ozonlaagaantasting

(kg) =ODPxemissie naar lucht (kg)

)

F.2.3 Humane toxiciteit
TABEL F.4.

formule

Classificatiefactoren voor deeffectscore humane toxiciteit.
stofnaam

HCL

HCW

HCB

metalen

As
Ba
Cd
3

Cr *
Cr6+

arseen
barium
cadmium*
chroom(m)
chroom(vi)

4.700

1,7
580
6,7
47.000

0,14

0,043
0,019

2,9

7,0

1,4

0,57
4.100

0,018

130
111

formule

stofnaam

Co
Fe

cobalt
ijzer
(exclusief ijzeroxyden)
ijzeroxyden

Cu

koper

Hg

kwik
methylkwik
(berekend als Hg)

Pb
Mn
Mo
Ni
Sn
V
Zn

lood
mangaan
molybdeen
nikkel

tin
vanadium
zink

anorganische verbindingen
NH:
ammonium
asbest*

Br"

bromide
calciumdinatrium-EDTA

CN-

cyanide (vrij)
cyanide (complex gebonden;
berekend als CN)
EDTA

F-

CO
NO;
NO;
NO,
S032SCN-

H2S

S0 2

112

fluoride
fosfaten
(exclusief natriumaluminiumfosfaat; berekend als P)
koolmonoxyde
natriumaluminiumfosfaat
nitraat
nitriet
stikstofoxyden*
sulfiet
thiocyanaat
waterstofsulfide
zwaveldioxyde (in combinatie
met zwarte (kolen)rook
zwaveldioxyde5

HCL

HCW

24
0,042

2,0
0,003.6

0,067
0,24
120
120

0,005.7
0,020
4,7

HCB

0,065

7,1

0,005.2
0,15
0,15

160
120
3,3
470
0,017
120
0,033

0,79

0,025

0,29
0,057
0,001.4

0,70
0,014
0,000.045

0,002.9

0,007.0

0,020

0,001.7

•

0,033
0,013
0,67
2,6

0,002.9
0,001.1
0,057
0,22

1,4
5,4

-* calciumdinatrium- EDTA
0,041
0,48
0,000.041
0,000.48

0,012
0,005.6
0,009.1
0,26
0,78
0,038
3,0
0,78
2,3
1,2

0,000.48
0,000.78
0,022
0,003.3
0,26

6,4

stofnaam
formule
niet-gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
benzeen
QH6
catechol
cresolen
C6H4(OH)2

QH5C2H5
QH 5 OH
C6H4C5H5OH

C5H5N
Csri5CHCH 2
C6H5CH3

dihydroxybenzenen (algemeen)
1,2-dihydroxybenzeen
(catechol)
1,3-dihydroxybenzeen
(resorcinol)
1,4-dihydroxybenzeen
(hydrochinon)
ethylbenzeen
fenol
2-fenylfenol
(2-hydroxybifenyl)
ftalaten (algemeen)
di(2-ethyl)hexylftalaat
butylbenzylftalaat
hydrochinon
2-hydroxybifenyl
pyridine
resorcinol
styreen (vinylbenzeen)
tolueen
vinylbenzeen
xylenen

gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
chloorbenzenen (algemeen)
C6H5C1
monochloorbenzeen
C6H4C12
1,2-dichloorbenzeen
QH4C12
1,4-dichloorbenzeen
QH3C13
1,2,4-trichloorbenzeen
C6H2C14
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
C6HC15
pentachloorbenzeen
c 6 ci 6
hexachloorbenzeen
chloorfenolen (algemeen; exclusief pentachloorfenol)
C6H4C10H
2-monochloorfenol
QH3C120H
2,4-dichloorfenol
C«H2C130H
2,3,4-trichloorfenol
C6HC140H
2,3,4,5-tetrachloorfenol

HCL

3,9

HCW

0,66

-» 1,2-dihydroxybenzeen
0,67
0,057

1,3

HCB

0,46

0,83

0,11
0,071

1,4

1,7

0,14

2,8

1,3

0,11

2,4

1,5

0,021
0,048
0,14

0,15
0,62

0,56

1,7

0,11
0,11
0,11
-* 1,4-dihydroxybenzenen
-» 2-fenylfenol

1,3
1,3
1,3

33

2,9

-* 1,3-dihydroxybenzenen
0,037
0,15
0,039
0,006.6
-* styreen
2,2
0,29

0,19
0,11
0,19
0,097
0,19
0,19
0,19
0,19

0,002.9
0,092

31
0,17
0,098

1,5

5,7
0,009.5
0,004.8
0,015

0,073

5,7
5,7
5,7
5,7

0,042

11

0,95

6,8
3,9
2,9
2,6
0

11
11
11
11

0,95
0,95
0,95
0,95

4,5
2,1
1,3
2,9
113

formule
QCl 5 OH

QH3C12C6H4C1
C12H4C16
(C6H2C12)202

stofnaam
pentachloorfenol (PCP)
dioxine

-* 2,3,7,8-TCDD

PCP

-» pentachloorfenol

polychloorbifenylen
(algemeen)
2,5,2-trichloorbifenyl
hexachloorbifenyl
2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine;
„dioxine")
TEQ (2,3,7,8-TCDD-toxiciteitsequivalenten)

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
anthraceen
benzo(a)anthraceen
benzo(k)fluorantheen
benzo(ghi)peryleen
benzo(a)pyreen
chloorPAK (algemeen)
chloornaftaleen
chryseen
fenanthreen
fluorantheen
indeno(l,2,3,c,d)pyreen
naftaleen
pyreen
niet-gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen
CH2CHCN
acrylonitril
benzine
C4H10(OH)2
1,3-butaandiol
(1,3-butyleenglycol)
1,3-butyleenglycol
C6H10O
cyclohexanon
CH3C0 2 C 2 H5
ethylacetaat
C?H16
heptaan
isopropanol
CS2
koolstofdisulfide
QH 18
octaan
CH3CHOHCH2OH 1,2-propaandiol
(propyleenglycol)

114

HCW

HCL

0,095

1,1

370

32

370
370

32
32

3.300.000

290.000

3.300.000

290.000

0,67

1,7
1,7
1,7
17
67
67
17
1,7
1,7
1,7
0,7
1,7

23
1,7
0,008.3
-* 1,3-butaandiol
0,86
0,001.3
1,6
-*2-propanol

1,2
1,6
0,001.3

0,057
0,14
0,14
0,14

1,4
5,7
5,7
1,4
0,14
0,14
0,14
0,057
0,14

HCB

0,98

13
7,6

0,000.45
0,001.3
0,001.2
0,001.1
0,013

7,2
0,33
0,11
0,066
0,001.1
0,011
0,012

0,000.92
0,000.71

0,000.62
0,000.11
0,000.92

0,0057

0,000.92
0,000.11

0,000.013

0,055

formule
CH3CHOHCH3

stofnaam

QH80
C4H8S

2-propanol (isopropanol)
propyleenglycol
tetrahydrofuraan
tetrahydrothiofeen

^-12"2o"6

triethylcitraat

gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen
chlooralkanen
dichloormethaan
CH2C12
(methyleenchloride)
trichloormethaan
CHC1,
(chloroform)
tetrachloormethaan
CCI,
1,2-dichloorethaan
CH2C1CH2C1
chlooralkenen
monochlooretheen
CH2CHC1
(vinylchloride)
trichlooretheen
CHC1CC12
tetrachlooretheen
C2C14
(perchlooretheen)
chloroform
dichloordifluormethaan
CC12F2
perchlooretheen
vinylchloride
bestrijdingsmiddelen
acefaat
acrilonitril
aldicarb
aldrin
aminocarb
amitraz
amitrol
anilazin
atrazin
azinfos-methyl
azoeyelotin
benalaxyl
bendiocarb
benomyl
benzeenhexachloride (BHC)
BHC

HCW

HCL

0,022
-* 1,2-propaandiol

HCB

0,001.9

3,3
3,3

0,29
0,29

0,003.3

0,000.29

0,069

0,048

1,6

1,2

0,095

3,3

1,9
2,4

0,71
0,20

32
7,1

1,2

0,82

0,061
0,047

0,005.3
0,18

-* trichloormethaan
0,022
-» tetrachlooretheen
-* monochlooretheen

1,1
23
6,7
330
8,3
11
1.100
0,33

6,7
13
11

68
5,8

320
0,10

7,6

0,001.9

0,095
0,57

29

4,5

0,71
0,95

95
0,029
0,57

1,2

1,1

0,95
0,67
0,057
0,71
8,3
0,14
1,7
-»hexachloorcyclohexaan
-» hexachloorcyclohexaan

15

formule

stofnaam
bitertanol
bromide
bromofos
bromofos-ethyl
broommethaan
broompropylaat
captan
carbamaten (algemeen)
carbaryl
carbendazim
carbofenothion
carbofuran
carbosulfan
cartap
chinomethionaat (oxythioquinox)
chloorbenside
chloorbenzilaat
chloorcholinechloride
chloordaan
chloorfenson
chloorfenvinfos
chloormequat
chloorthalonil
chloorpyrifos
chloorpyrifos-methyl
clofentezine
crufomaat
cyanazin
cyfluthrin
cyhalothrin
cyhexatin
Cypermethrin
2,4 D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur)
daminozide
DDD
DDE
DDT

decamethrin
deltamethrin
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HCL

3,3
0,033
0,83
11
-»methylbromide
4,2
0,33
33
3,3
3,3
67
3,3
3,3
0,3
5,6

HCW

HCB

0,29
0,002.9
0,071
0,95
0,36
0,029
2,9
0,29
0,29
5,7
0,29
0,29
0,029
0,48

3,3
1,7
-»chloormequat
67
3,3
17
0,67
11
3,3
3,3
1,7
0,33
17
1,7
1,7
4,2
0,67
0,11

0,29
0,14

0,067
1,7
1,7
1,7
—• deltamethrin
3,3

0,005.7
0,14
0,14
0,14

5,7
0,29
1,4
0,057
0,95
0,29
0,29
0,14
0,029
1,4
0,14
0,14
0,36
0,058
0,009.5

0,29

0,10

0,10

formule

stofnaam
demeton-S-methyl
demeton-S-methylsulfon
demeton-S-methyl-sulfoxyde
diazinon
1,2-dibroomethaan (berekend
als Br")
dichlofluanide
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
dichloorvos
dicloran
dicofol
dieldrin
difenyl
difenylamine
diflubenzuron
dimethipin
dimethoaat
dimethy1-dithiocarbamaten
(DMDC; algemeen)
dinocap
dioxathion
diquat
disulfoton
DMDC

dodine
drins (algemeen)
EBDC

edifenfos
endosulfan
endrin
ethiofencarb
ethion
ethoprofos
ethoxyquin
ethyleen-dibromide
ethyleenbis-dithiocarbamaten
(EBDC; algemeen)
ethyleenthio-urea (ETU)
etrimfos
ETU

fenamifos
fenbutatinoxide

HCL

110
-*demeton-S-methyl
-»oxydemetonmethyl
17
0,033
0,11

HCW

HCB

9,5

1,4
0,002.9
0,009.5

- 2,4-D
8,3
1,1
1,3
330
0,27
1,7
1,7
1,7
3,3
6,7

0,71
0,095
0,11
29
0,023
0,14
0,14
0,14
0,29
0,57

33
2,9
22
1,9
4,2
0,36
17
1,4
-» dimethyl-dithiocarbamaten
3,3
0,29
330
29
-*ethyleenbis-dithiocarbamaten
11
0,95
5,6
0,48
330
29
0,33
0,029
5,6
0,48
110
9,5
0,56
0,048
-*1,2-dibroommethaan
0,67
0,057
17
11
-+ethyleenthio-urea
67
1,1

13

16

1,4
0,95
5,7
0,095
117

formule

stofnaam
fenchloorfos
fenitrothion
fenothrin
fensulfothion
fenthion
fenthoaat
fentin-acetaat
fentin-chloride
fentin-hydroxide
fentin-verbindingen (algemeen)
fenvaleraat
2-fenylfenol
(2-hydroxybifenyl; OPP, SOPP)
ferbam
flucythrinaat
flusilazool
folpet
foraat
formothion
fosalone
fosfamidon
fosmet
foxim
glyfosaat
guazatine
HCH

heptachloor/
heptachloor-epoxyde
a-hexachloorcyclohexaan

HCW

HCL

3,3
6,7
0,48
110
33
11
67
67
67
67
1,7
1,7

HCB

0,29
0,57
0,041
9,5
2,9
0,95
5,7
5,7
5,7
5,7
0,14
0,14

0,14
1,7
1,7
0,14
2,9
33
0,29
3,3
14
170
0,14
1,7
0,48
5,6
67
5,7
0,14
1,7
33
2,9
0,009.5
0,11
0,095
1,1
-* hexachloorcyclohexaan
67
5,7
470

2,9

3,4

(a-HCH)

0-hexachloorcyclohexaan

1.700

140

113

(/3-HCH)

7-hexachloorcyclohexaan
(7-HCH; lindaan)
ô-hexachloorcyclohexaan

470

2,9

3,4

470

2,9

2,9

(5-HCH)

2-hydroxybifenyl
imazalil
iprodione
isofenfos
lindaan
malathion
118

-* 2-fenylfenol
0,29
3,3
0,009.5
0,11
2,9
33
-*7-hexachloorcyclohexaan
0,14
1,7

formule

HCL
stofnaam
maleïne hydrazide
0,006.7
mancozeb
0,67
0,67
maneb
17
mecarbam
metalaxyl
1,1
methacrifos
11
56
methamidofos
methidathion
6,7
methiocarb
33
methomyl
1,1
methopreen
0,33
methoxychloor
0,33
methylbromide (broommethaan; ;
0,033
berekend als Br")
methylparathion
-*parathion-methyl
mevinfos
22
56
monocrotofos
110
omethoaat
OPP
-*2-fenylfenol
oxamyl
1,1
oxydemeton-methyl
110
oxythioquinox
-»chinomethionaat
paclobutrazol
0,33
8,3
paraquat
parathion
6,7
parathion-methyl
1,7
0,67
permethrin
piperonylbutoxyde
1,1
phoraat
-*foraat
pirimicarb
1,7
pirimifos-methyl
3,3
prochloraz
3,3
procymidon
0,33
prometryn
8,3
propamocarb
0,33
propargit
0,22
propazin
13
propiconazool
0,83
propoxur
1,7
Pyrethrinen
0,83
quintozeen
4,8

HCW

0,000.58
0,057
0,057
1,4
0,095
0,95
4,8
0,57
2,9
0,095
0,029
0,029
0,002.9

HCB

0,000.44

1,9
4,8
9,5
0,095
9,5
0,029
0,71
0,57
0,14
0,057
0,095
0,14
0,29
0,29
0,029
0,71
0,029
0,019
1,1
0,071
0,14
0,071
0,41

0,11
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formule

stofnaam
stofnaam

HCL
HCL

simazin
SOPP

2,4,5-T
tecnazeen
terbufos
terbutryn
terbutyl-azin
tetrachloorvinfos
thiabendazool
thiodicarb
thiofanaat-methyl
thiometon
tin-en organotin-verbindingen
tolylfluanide
triadimefon
triadimenol
triazines (algemeen)
triazofos
trichloorfon
triforine
trifenyl-tinverbindingen
vamidothion
vinchlozolin
waterstofcyanide
zineb
ziram

HCW
HCW

HCB

17
1,4
-*2-fenylfenol
0,095
1,1
0,29
3,3
14
170
33
2,9
11
0,95
1.700
140
0,009.5
0,11
0,095
1,1
0,42
0,038
11
0,95
-* fentinverbindingen
0,029
0,33
0,095
1,1
0,057
0,67
17
1,4
14
170
3,3
0,29
0,14
1,7
-* fentinverbindingen
0,36
4,2
0,041
0,48
0,057
0,67
0,057
0,67
0,14
1,7

Gebaseerd op het basisgegeven voor de air qualityguideline vadmium dat dedirecte toxicteit weergeeft.
Waarde: 0,1210"'xF,/m 3 of 0,2310"'xF o /m 3 , waarbij F, =aantal geëmitteerde kritische vezeltjes, bepaald d.m.v.
scanning electronenmicroscopie en F0 - aantal geëmitteerde kritische vezeltjes, bepaald d.m.v. optische microscopie.
Kritische vezeltjes zijn vezeltjes met een lengte S 5/rni, een diameter S 3/im en een aspect ratio S 3-r1.
* Voor NO, isde waarde voor N0 2 aangehouden.
* Deze waarde is gebaseerd op de carquality guideline voor combinatietoxiciteit van SO, en zwarte (kolen)rook in gelijke
massaverhoudingen. Aangenomen is, dat S0 2 en rookdeeltjes elk verantwoordelijk zij voor de helft van het gecombineerde effect.
+

Humaan-toxicologische classificatiefactor voor lucht (HCL), humaan-toxicologische classificatiefactor voor water (HCW) resp. humaan-toxicologische classificatiefactor voor bodem (HCB). Bronnen:
zie achtergronden §3.3.Berekening van deeffectscore voor humane toxiciteitgaat volgens
humane toxiciteit
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(kg)=HCL(kg'kg"1) xemissie naar lucht (kg)+
HCW(kg«kg"x) xemissie naar water (kg) +
HCB(kg'kg-1) xemissie naar bodem(kg)

F.2.4 Ecotoxiciteit
TABEL F.5.

Classificatiefactoren voor de effectscores terrestrische en aquatische ecotoxiciteit.

formule

stofnaam

metalen
As

arseen

Cd
Cr
Co
Çu
Hg
Pb
Ni
Zn

cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
nikkel
zink

niet-gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
C6H5NOCCH3
aceetanilide (N-fenylaceetamide)
QH,NH2
aniline (fenylamine)
benzaldehyde
QH5CHO
QH 6
benzeen
1,2-benzeendicarbonzuren
(QH5)2
bifenyl (fenylbenzeen)
C6H4OHCH3
o-cresol (2-hydroxytolueen)
C6H4OHCH3
m-cresol (3-hydroxytolueen)
C6H4(NH2)2
1,2-diaminobenzeen
(o-fenyleendiamine)
2,5-diaminotolueensulfaat
C6H3OH(N02)2
2,4-dinitrofenol
ethylbenzeen
QH5C2H5
C6H5OH
fenol
N-fenylaceetamide
fenylamine
fenylbenzeen
o-fenyleendiamine
ftalaten (1,2-benzeendicarbonzuren)
C6H4(C02CH3)2 dimethylftalaat
QH4(C02C2H5)2 diethylftalaat
QH4(C02C4H9)2 dibutylftalaat
di(2-ethyl)hexylftalaat
hydroxynaftaleen
hydroxytolueen
mercaptobenzeen
C10H7OH
a-naftol (1-hydroxynaftaleen)

ECA

0,20
200
1,0
2,0
500
2,0
0,33
0,38

5,0

ECT*

3,6
13
0,42
0,42
0,77
29
0,43
1,7
2,6

5,9
5,9
0,32

0,029
-» ftalaten
2,9
2,0
2,1
10
0,20
2,0
0,023
5,9
-* aceetanilide
-* aniline
-*• bifenyl
-» 1,2-diaminobenzeen

5,3

200
1,5
0,20
0,20
-* naftol
-» cresol
-* thiofenol
4,0
121

formule

stofnaam

C10H7OH
QH 5 N0 2
C6H4OHN02
QH 4 OHN0 2
C^H.jOHCçH^

/3-naftol (2-hydroxynaftaleen)
nitrobenzeen
m-nitrofenol
p-nitrofenol
4-nonylfenol

2,3
4,3
2,0
26

C5H5N
C6H5SH
C6H5CH3

pyridine
thiofenol (mercaptobenzeen)
tolueen

1,0
1,0

gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
chlooranilinen (chloorfenylaminen)
monochlooranilinen (algemeen)
C6H4NH2C1
2-monochlooraniline
3-monochlooraniline
4-monochlooraniline
C6H3NH2C12
dichlooranilinen
2,4-dichlooraniline
3,4-dichlooraniline
3,5-dichlooraniline
trichlooranilinen
C6H2NH2C1,
2,4,5-trichlooraniline
2,4,6-trichlooraniline
C6HNH2C14
tetrachlooranilinen
2,3,4,5-tetrachlooraniline
2,3,4,6-tetrachlooraniline
C6NH2C15
pentachlooraniline
chloorbenzenen
QH5C1
monochloorbenzenen (algemeen)
dichloorbenzenen (algemeen)
C6H4C12
1,4-dichloorbenzeen
QH3CI3
trichloorbenzenen (algemeen)
1,2,3-trichloorbenzeen
1,2,4-trichloorbenzeen
1,3,5-trichloorbenzeen
C6H2C14
tetrachloorbenzenen (algemeen)
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
C6HC15
QC1 6
CJLCIOH

122

pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen
chloorfenolen
monochloorfenolen

ECA

Ecr*

0,32

0,63

0,010

6,3
13
7,7
6,7
20
15
11,8

8,3
8,3
13
0,42

1,0
0,16
0,83
0,83

53
7,7
1,6
2,3

18
53

6,3
150
3,6
0,20

formule

QH3C120H

QH2C130H

C6HC140H
QCl5OH
QH3CICH3OH

C6H4C1N02

stofnaam
2-chloorfenol
3-chloorfenol
dichloorfenolen
2,4-dichloorfenol
3,4-dichloorfenol
3,5-dichloorfenol
trichloorfenolen
2,3,5-trichloorfenol
2,4,5-trichloorfenol
2,4,6-trichloorfenol
tetrachloorfenolen
2,3,4,5-tetrachloorfenol
pentachloorfenol (PCP)
chloorfenylaminen
chloormethylfenolen
4-chloor-3-methylfenol
4-chloor-2-methylfenol
chloornitrobenzenen
1-chloor-2-nitrobenzeen
1-chloor-3-nitrobenzeen
polychloorbifenylen (PCB'S)
PCB-28
PCB-52
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180

ECA

4,5
29
3,7
3,2
6,3
22
9,1
17

5,6
-*chlooranilinen

3,4
5,9

3,0
3,0
37
17
16
430
40
360
71
100
130

Aroclor 1254

40
1.400

2,3,7,8-TCDD (dioxine)

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
anthraceen
benz(a)anthraceen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(ghi)peryleen
benzo(a)pyreen
chryseen
dibenzo(a,h)anthraceen
fenanthreen

ECT*

2,0
18
160
40
140
40
18
33
2,1
123

formule

stofnaam
fluorantheen
fluoreen
indeno(l,2,3,c,d)pyreen
naftaleen
pyreen

niet-gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen
NH2COCHCH2 acrylamide
n-butylacetaat
CH3C02C4H9
dibutylamide
NH2CO(C4H9)2
dipropylamide
NH2CO(C3H7)2
(NH2CO)2C2H2
etheendiamide
furaan
QH40
isobutylalcohol
(CH3)2CH2CH2OH methylpropanol
C3H3NOS2
rhodamine
(4-thioxo-4-thiazolidone)
ruwe olie
trypan blue (kleurstof)
gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen
NH2C0CH2C1
chlooraceetamide
chlooralkanen
trichloormethaan (chloroform)
CHC13
tetrachloormethaan
CC14
1,2-dichloorethaan
(CH2C1)2
1,1,1-trichloorethaan
CH3CC13
C2C16
hexachloorethaan
CH3CHC1CH2C1 1,2-dichloorpropaan
chlooralkenen
C2HC13
trichlooretheen
C2C14
tetrachlooretheen
(perchlooretheen)
CH2C1CHCHC1 1,3-dichloorpropeen
C2H5C10CC1CH2 2-chloorethylvinylether
perchlooretheen
bestrijdingsmiddelen
aldicarb
aldrin
arasan
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ECA

ECT*

6,2
5,9
91
0,31

7,5

1,3
0,14
0,56
0,53
0,29
0,32
-» methylpropanol
0,56

6,3
0,050
0,67

250
0,17
0,0074
0,00094
0,0028
0,14
0,24
0,046
0,020

11

0,083

1,4
-» tetrachlooretheen

3,1
83

290
1.400

3,7

formule

stofnaam
atrazin
azinfos-ethyl
azinfos-methyl
benomyl
bentazon
benzeenhexachloride (BHC)
BHC

bifenthrin
bupirimaat
calciumcyanamid
captafol
captan
carbendazim
carbofuran
chloorcholinechloride
chloordaan
chloordimeform
chloorfenvinfos
chloormequat
chloorpyrifos
cumafos
Cypermethrin
2,4 D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur)
dasanit
DDD
DDE
DDT

decamethrin
deltamethrin
demeton
demeton-S-methyl-sulfoxyde
dialifos
diazinon
3,3-dichloorbenzidine
1,4-dichloorfenoxyazijnzuur
dichloorvos
dieldrin
dimetilan
dinoseb
disulfoton
DNOC

ECA

5,0
100
100

ECT*

150
200
1.400
33

-* hexachloorcyclohexaan
-»hexachloorcyclohexaan
910

33
19
5,0
-»chloormequat
100

2.000
250
0,25
1,3
1,3
1,3
-* deltamethrin
1.000
14
-»oxydemetonmethyl
50
10
- 2,4-D
2.000
83
200
3,8
15

11
9,1
2,0
4,8
5,0
250
230
20
0,77
2,5
910

370
400
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7,7
1.400

13
900
0,80
910
48
125

formule

stofnaam
dymid
endosulfan
endrin
ethiofencarb
ethyl-parathion
fenitrothion
fenmidfan
fensulfothion
fenthion
fentinverbindingen (algemeen)
fentin-acetaat
folpet
foraat
foxim
heptachloor
heptachloor-epoxide
hexachloorbutadieen
7-hexachloorcyclohexaan
(7-HCH; lindaan)
isobenzan
isodrin
kaliumbromaat
kaliumdichromaat
koper-oxichloride
leptofos
lindaan
linuron
malathion
mancozeb
maneb
MCPA (monochloorfenoxyazijnzuur)
MCPP
mecoprop (MCPP)
mercaptodimethur
methamidofos
metham-natrium
methaphenamifos
methidathion
methomyl
methyl-parathion
mevinfos

126

ECA

Eer*

100
53

4,0
150
2.000
3,8

-*parathion-ethyl
100

250
20
20

50
12
12
11
2,5

200
5,9
200

37
2,9
2.000
2.000

1.300
5.000

170
2,6
2,4
12
20
-*7-hexachloorcyclohexaan
20
67
1,1
17
-*•mecoprop
25

25
2,9
2,9

7,7
59
290
3,1
280
400
-*parathion-methyl
1.000

7,7

formule

stofnaam
monochloorfenoxyazijnzuur
monochloornitrobenzeen
monocrotofos

ECA

-* MCPA

0,10

NaDDC

natriumchloraat
oxamyl
oxydemeton-methyl
paraquat
parathion-ethyl
parathion-methyl
pentachloornitrobenzeen
permethrin
phoraat
propachloor
propoxur
pyrazofos
simazin
2,4,5-T
TBTO

terbufos
tetrachloorvinfos
thiofeen
thiram
trematan
triadimefon
triazofos
tributyltinoxydeen -zouten
trichiooracetaat (TCA)
trichloorfon
trifenyl-tinverbindingen
trifluarin
zineb
zinofos

ECT

2,4
53
250
8,3
3,2
710

13
0,08'
1,5
11
5,9
1.400
200

-»foraat
59
220
2.100
1,0
20
63

63

200
250
1.000
-• fentinverbindingen
5,0
0,63

250
50
0,63
2,9
0,40
3,7
8,3
9,1
14

1,5
2.900

Waarden zijn berekend voor een standaardbodem met 10% organisch materiaal en 25% lutum (Kamerstukken n, 1987).

Ecotoxicologische classificatiefactor voor terrestrische ecosystemen (ECT) in kg bodem-kg"1 stof
resp. ecotoxicologische classificatiefactor voor aquatische ecosystemen (ECA) in m3 water-kg"1
stof. Bronnen: zie achtergronden §3.3. Berekening van de effectscore voor aquatische toxiciteit
gaat volgens
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aquaCische ecotoxicteit

(m3) = ECA(m3,mg"1) xemissie

naar water(mg)

Berekening van de effectscore voor terrestrische toxiciteit gaat volgens

terrestrische

ecotoxicteit(kg)

=ECT(kg'mg'l)x

emissie naar bodem(mg)

F.2.5 Fotochemische oxydantvorming
TABEL F.6

formule

Classificatiefactoren voor de effectscore oxydantvorming.
verbinding

POCP

spreiding

alkanen
methaan
ethaan
propaan
n-butaan
i-butaan
n-pentaan
i-pentaan
n-hexaan
2-methylpentaan
3-methylpentaan
2,2-dimethylbutaan
2,3-dimethylbutaan
n-heptaan
2-methylhexaan
3-methylhexaan
n-octaan
2-methylheptaan
n-nonaan
2-methyloctaan
n-decaan
2-methylnonaan
n-undecaan
n-duodecaan
alkanen (gemiddeld)
gehalogeneerde koolwaterstoffen
methylcyclohexaan
methyleenchloride
chloroform
methylchloroform
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0,007
0,082
0,42
0,41
0,315
0,408
0,296
0,421
0,524
0,431
0,251
0,384
0,529
0,492
0,492
0,493
0,469
0,469
0,505
0,464
0,448
0,436
0,412
0,398

0,000-0,030
0,020-0,300
0,160-1,240
0,150-1,150
0,190-0,590
0,090-1,050
0,120-0,680
0,100-1,510
0,190-1,400
0,110-1,250
0,120-0,490
0,250-0,650
0,130-1,650
0,110-1,590
0,110-1,570
0,120-1,510
0,120-1,460
0,100-1,480
0,120-1,470
0,080-1,560
0,080-1,530
0,080-1,440
0,070-1,380
0,114-1,173

0,010

0,000-0,030

0,001

0,000-0,010

formule

verbinding
trichloorethyleen
tetrachloorethyleen
allylchloride
gehalogeneerde koolwaterstoffen (gemiddeld)

POCP

0,066
0,005
—

spreiding
0,010-0,130
0,000-0,020
—

0,021

0,003-0,048

0,123
0,268

0,090-0,210
0,040-0,890

alcoholen
methanol
ethanol
i-propanol
butanol
i-butanol
ethyleenglycol
propyleenglycol
but-2-diol
dimethylether
methyl-t-butylether
ethyl-t-butylether
alcoholen (gemiddeld)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,196

0,065-0,550

0,178
0,473

0,100-0,270
0,170-0,800

ketonen
aceton
methyl-ethylketon
methyl-i-butylketon
ketonen (gemiddeld)

—

—

0,326

0,135-0,535

0,025
0,218
0,215
0,323
0,332
0,223

0,000-0,070
0,110-0,560
0,140-0,360
0,140-0,910
0,210-0,590
0,120-0,498

1,000
1,030

1,000-1,000
0,750-1,630

esters
methylacetaat
ethylacetaat
i-propylacetaat
n-butylacetaat
i-butylacetaat
esters (gemiddeld)
ethers
propyleenglycolmethyleenether
propyleenglycolmethyletheracetaat
ethers (gemiddeld)
olefinen
ethyleen
propyleen
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formule

verbinding
1-buteen
2-buteen
1-penteen
2-penteen
2-methyl-1-buteen
2-methyl-2-buteen
3-methyl-1-buteen
isobuteen
isoprene
olefinen (gemiddeld)

0,959
0,992
1,059
0,930
0,777
0,779
0,895
0,643

spreiding
0,570-1,850
0,820-1,570
0,400-2,880
0,650-1,600
0,520-1,130
0,610-1,020
0,600-1,540
0,580-0,760

0,906

0,650-1,498

0,168

0,100-0,420

0,189
0,563
0,666
0,993
0,888
0,593
1,170
1,200
1,150
0,668
0,794
0,725
0,492
0,565
0,761

0,110-0,450
0,410-0,830
0,410-0,970
0,780-1,350
0,630-1,800
0,350-1,140
0,760-1,750
0,860-1,760
0,740-1,740
0,310-1,300
0,410-1,400
0,360-1,350
0,250-1,100
0,350-1,050
0,481-1,285

0,421
0,527
0,603
0,568
0,631
0,686

0,220-0,580
0,330-1,220
0,280-1,600
0,160-1,600
0,380-1,280
0,000-2,680

POCP

acetylenen
acetyleen
aromatische stoffen
benzeen
tolueen
o-xyleen
m-xyleen
p-xyleen
ethylbenzeen
1,2,3-trimethylbenzeen
1,2,4-trimethylbenzeen
1,3,5-trimethylbenzeen
o-ethyltolueen
m-ethyltolueen
p-ethyltolueen
n-propylbenzeen
i-propylbenzeen
—
aromatischestoffen (gemiddeld)
aldehyden
formaldehyde
acetaldehyde
proprionaldehyde
butyraldehyde
i-butyraldehyde
valeraldehyde
acroleïne
benzaldehyde
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-0,334 (-0,820)-(-0,120)

formule
—
—
—

verbinding
aldehyden (gemiddeld)
koolwaterstoffen (gemiddeld)
non-methaan koolwaterstoffen (gemiddeld)

POCP

0,443
0,377
0,416

spreiding
0,079-1,263
0,194-0,808
0,195-0,799

Photochemical ozone creationpotential (POCP) ten opzichte van ethyleen, gebaseerd op drie
scenario's en 9 dagen: Bondsrepubliek-Ierland, Frankrijk-Zweden en Verenigd Koninkrijk. De
spreiding is gebaseerd op drie scenario's en 11 dagen. Bron: United Nations - Economie
Commission for Europe, 1991: Protocolto the conventionon longe-range transboundary air
pollution concerning thecontrol of emissions of volatile organic compounds ortheir transboundary
fluxes. Geneva. De berekening van de effectscore voor fotochemische oxydantvorming gaat
volgens
oxydantvorming

(kg) =POCPxemissie naar lucht (kg)

F.2.6 Verzuring
TABEL F.7.

formule

so 2

NO
N0 2
NO,
NH,
HCl
HF

Classificatiefactoren voor deeffectscore verzuring.
stofnaam

AP
_

zwaveldioxyde
stikstofmonoxyde
stikstofdioxyde
stikstofoxyden
ammoniak
zoutzuur
waterstoffluoride

1,07
0,70
0,70
1,88
0,88
1,60

Acidification potential (AP) ten opzichte van S02, gebaseerd op de potentiële hoeveelheid H+ per
eenheid massa ten opzichte van dezelfde grootheid voor S02. De berekening van de effectscore
voor verzuring gaatvolgens
verzuring(kg)

= APxemissie

naar

lucht(kg)

F.2.7 Vermesting
TABEL F.8.

formule
NO
N02
NO,
NH:

N
POJ"
P
czv

Classificatiefactoren voor de effectscore vermesting.
stofnaam
stikstofmonoxyde
stikstofdioxyde
stikstofoxyden
ammonium
stikstof
fosfaat
fosfor
chemisch zuurstofverbruik (gemeten als OJ

NP

0,20
0,13
0,13
0,33
0,42
1,00
3,06
0,022

131

Nullification potential (NP) ten opzichte van PO^-, gebaseerd op de gemiddelde samenstelling van
biomassa C106H263O110N16P, ten opzichte van fosfaat. De berekening van de effectscore voor
vermesting gaat volgens
vermesting(kg) =

NPxemissie(kg)

F.2.8 Stank
TABEL F.9

Classificatiefactoren voor deeffectscore luchtstank.
formule stofnaam

CS,
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azijnzuur
ammoniak
butanal (butyraldehyde)
butaanzuur (boterzuur)
1-butanol
2-butanon
n-butylacetaat
butylacrylaat
n-butylpropionaat
chloorbenzeen
decaline
dichloormethaan
diethylamine
dimethylamine
1,2-dimethylbenzeen(o-xyleen)
1,3-dimethylbenzeen(m-xyleen)
1,4-dimethylbenzeen(p-xyleen)
ethanal (aceetaldehyde)
ethaanthiol (ethylmercaptaan)
ethanol
ethylacetaat
ethylacrylaat
2-ethyl-5,5-dimethyl-l,3-dioxaan
ethylbutyraat
ethylthioethaan (diethylsulfide)
fenol
isopentylacetaat (iso-amylacetaat)
isopropylbenzeen (cumeen)
isopropylpropionaat
kooldisulfide
methanal (formaldehyde)
methaanthiol (methylmercaptaan)
methanol

GDL

0,061
1,0
0,000.84
0,000.35
0,077
0,68
0,031
0,001.5
0,086
1,0
2,8
640
0,09
0,001.4
0,78
0,54
0,52
0,000.27
0,000.044
0,64
2,1
0,000.82
0,000.005.6
0,000.03
0,001.4
0,039
0,075
0,073
0,32
0,18
0,49
0,000.24
73

formule stofnaam

H2S

GDL

methylacetaat
methylamine
3-methylbutaanzuur (isovaleriaanzuur)
methyldithiomethaan
methylmethacrylaat
4-methylpentanon-2 (methylisobutylketon,MIKB)
2-methylfenol (0-cresol)
3-methylfenol (m-cresol)
4-methylfenol (p-cresol)
2-methylpropaanzuur (isoboterzuur)
2-methylpropanol-l (isobutanol)
2-methylpropeen (isobuteen)
methylacrylaat
methylpropionaat
methylthiomethaan (dimethylsulfide)
pentanal (valeraldehyde)
propanal (propionaldehyde)
propaanzuur (propionzuur)
2-propanon (aceton)
2-propenal (acroleïne)
pyridine
tetrachlooretheen (per)
tereftaloyldichloride
tolueen
trichlooretheen (tri)
1,1,1-trichloorethaan
trimethylamine
1,2,4-trimethylbenzeen
1,3,5-trimethylbenzeen (mesityleen)
styreen (vinylbenzeen)
waterstofsulfide

22
0,001.2
0,000.22
0,001.5
0,63
0,69
0,001.87
0,000.57
0,000.18
0,005
0,035
15
0,01
3,5
0,000.3
0,002.4
0,003.5
0,005.2
72
0,069
0,12
8,3
0,003.2
3,8
3,9
5,3
0,000.26
0,14
0,18
0,068
0,000.43

Geurdrempel voor lucht (GDL) in mg-rn"3. Bron: Roos, C , 1989: Vooronderzoek financiële
consequenties van een geurbelevingsnorm. MT-TNO, rapport nr. 88-230. Berekening van de
effectscore luchtstank gaat volgens

Iuchtstank(m 3 ) = emissie naar lacht (mg)
GDL (mg'nT 3 )
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BIJLAGE G Format voor de opslag van procesgegevens
(Bron: Heijungs et al., 1992a)
In deze bijlage wordt het conceptuele format voor de opslag van procesgegevens gegeven. De
technische regels met betrekking tot decimale punten, de lengte van recordsen dergelijke maken
hier geen onderdeel van uit.
TABEL C l

De hoofdstructuur van het format. Het gearceerde niveau is een
onderverdeling van het vorige niveau. De decimale classificatie maakt een
mogelijk.
level 1

level 2

format

name or institute

1.1

date

1.2

comment

1.3

nameor code

2.1
2.2.1

process

representativeness

quality

level 3

facultatieve nadere
heldere verwijzing

scale
dating
duration

2.2.2

status

2.2.4

clarity

2.3.1

accuracy

2.3.2

completeness

2.3.3

2.2.3

sources

2.4

overall assessment

2.5

comment

2.6
3

economical input

environmental input

code

goods

3.1

services

3.2

materials

3.3

energy

3.4

wastetobeprocessed

3.5

resources

4.1

space

abiotic resources

4.1.1

biotic resources

4.1.2

energy carriers

4.1.3
4.2
5

economical output
goods

5.1

services

5.2

materials

5.3
5.4

energy
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level 1
environmental output

balances
comments/other
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level 2

level 3

code

waste tobe processed

5.5

emissions to air

6.1

emissions to water
emissions to soil

6.2

radiation

6.4

sound

6.5

heat

6.6

light

6.7

calamities
mass balancing item

6.8
7.1

energy balancing item

7.2

6.3

8

