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● Levenscyclusanalyse (LCA)
● Meten, zweten en aannames…
● Discussiepunten
● Soorten LCA’s
● 3 Functies van LCA’s
● Voorbeelden in de praktijk

Inhoud
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1. De wereldbevolking groeit snel

2. 2. e ecologische voetafdruk per persoon neemt toe.

Stel je voor dat iedereen zo zou leven als ik…

Hoe meet je een impact op de natuur?
Alleen COշ emissie of voetafdruk is te kort door de bocht..

Naast klimaatverandering zijn er nog een aantal categorieën van belang →  bijv. landgebruik, zoetwatergebruik, verzuring, eutrofiëring etc...

Onze voetafdruk op Aarde...
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Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode die gebruikt kan 
worden om de milieu impact van een product of dienst te berekenen 
over alle fases van diens bestaan.
Een LCA kwantificeert de uitgestoten emissies en (uitputbare) bronnen en rekent deze om naar effecten op: 
mensen, biodiversiteit en ecosystemen.

Hoe?

Een levenscyclus analyse meet “alle” impact
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1 activiteit/proces kan meerdere effecten hebben:

Meten van verschillende milieueffecten (impact)

Zoetwater

voorraad

Vormt 

condensatie 

kernen / PM10

Regent 

neer op 

aarde

Eutrofiëring

Opwarming 

aarde

Versterkt 

broeikaseffect

Effect op 

mensen

Effect op 

biodiversiteit

Effect op 

ecosystemen

Zure 

regen

NOx en SOx uitstoot

Fijnstof
Waterdamp

CO₂ en CO 

uitstoot

CO2 en CO uitstoot
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Gelukkig hoeven we deze verbanden
niet zelf  door te rekenen…
● CML
● ReCiPe
● IPCC standard
18 midpunt indicatoren
9 schade routes
3 eindpunt indicatoren

Karakterisatiemodellen
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Software berekent de Indicatoren
• Impact category: A class representing environmental issues of concern to which  LCI  results may be assigned.

Examples of impact categories:
• GWP- Global Warming Potential (CO2-Eq.)
• HTP- Human Toxicity Potential (kg DCB-Eq.)
• EP- Eutrophication Potential (PO4-Eq)
• AP- Acidification Potential (SO2-Eq.)
• PM- Particulate Matter (kg PM2.5-Eq)
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Getallen vertalen
● Selectie
● Normalisatie
● Weging
● Sommeren

b.v. 
% van de impact 
van een persoon 
per jaar

Kiezen en normaliseren van indicatoren
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Stappen van een LCA (theorie)
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De praktijk…(nadeel 1: kosten)

Inventory

- Client wishes

- goal/scope

- literature

Methodological 

Framework

(documentation)

Life cycle inventory

Modelling with softwareInterpretation of results

Evaluation

- completeness check

- sensitivity analysis

- consistency check 

Voor een goede LCA betaal je al gauw enkele tienduizenden 

euros… (Bron: TNO, WUR, TU Delft)
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Modelleren met Thinkstep GaBi
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Inputs & Outputs in het model
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Waar begint het en waar eindigd het?
start here..

Discussie - De Scope van een LCA
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• Indicatoren worden berekend per functionele eenheid.
– CO2-eq per functionele eenheid etc.
– wordt ook wel de vergelijking eenheid genoemd

• De functionele eenheid is een maat voor het gebruik van een product zodat het kan worden 
vergeleken met een ander product met dezelfde functie
– Vergelijk van lampen, functie: verlichting

dus 1 lamp?, verschillende intensiteit dus b.v. 100 lumen licht of verlichting specifieke ruimte
–Tafels, functie? bijv. werkplek → 1 tafel? verschil in grootte dus: 1 m2 tafeloppervlak
–Sinaasappels voor sinaasappelsap.  Dorst? Vitamines? Comfort?

FE hangt dus af van specifieke functie

• Zonnepanelen: PV panelen en PVT panelen

Discussie - Functionele eenheid
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Wat is hier de functionele eenheid?

Bedenk wat de specifieke functie van het product is
→Wassen van vieze kleren

FE: gram waspoeder benodigd voor 
wassen van 5 kg of ‘standaard’ vieze kleren 

Discussie - Functionele eenheid
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Discussie - Allocatie van impacts

● Vaak heeft een proces meer dan één output: 

● De impacts moeten dan verdeeld 
worden over de outputs → hoe?

Inputs

Emissions

Esterification
Rapeseed oil 
production

Diesel processing

Glycerin
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● Evaluatie LCA is belangrijk aspect
○ Compleetheid check
○ Consistentiecheck
○ Gevoeligheidsanalyse
○ (Zwakte analyse)

→ Deels ingebouwd in software

Discussie - LCA en aannames (nadeel 2)
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Waar worden LCA’s voor gebruikt?

● Overheden: 
○ Beleid bepalen en ontwikkelen
○ Vergunningen

○ Subsidies: RvO
● Ondernemers

○ Aantrekken financiers
○ Duurzaam imago (Klantenbinding)
○ Subsidies

● Producenten: optimalisatie 

○ Kostenreductie
○ Green labeling
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● INTERNE ANALYSE
Voor het vinden van “hotspots” (waar 
vindt de meeste impacts plaats)

● COMPERATIEVE ANALYSE 
Vergelijken van 2 
producten/diensten/scenarios

● PROFILERINGSANALYSE
Het meten van een ecologische 
afdruk / labelen / performance

3 Verschillende soorten LCA’s
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● Productontwikkeling
● Vinden van “hot-spots”
● Optimalisatie
Voorbeelden:
● Verduurzaming philips stofzuiger
● Onderzoek impacts van accu’s van 

elektrische autos 

Optie 1: Interne Analyse
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Optie 2: Vergelijken van scenario's binnen een casus
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Resultaten: meten, wegen, normaliseren...
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Optie 2 - Product vergelijk: Zonnepanelen

Hier zijn we slechts 1 midpunt 

indicator.

- meest bekend

- eindpunten zijn voor veel 

mensen niet te begrijpen

- taak voor CoE → jullie input!
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RvO toetst subsidie aanvraag middels LCA
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● Beleid afvalsector richting circulair
● Voorschrift LCA
● Vergunning volgens mLCA

Functionele eenheid moet altijd zijn:
de verwerking van 1 ton afval

Landelijk afvalbeheerplan verplicht LCA
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