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SAMENVATTING
Nederlandse Emballage‐ en Palletindustrievereniging (EPV) is de initiatiefnemer van deze studie. Zij heeft het NIBE gevraagd
een vergelijkend LCA‐rapport op te stellen voor houten en kunststof pallets.
De doelgroepen van deze LCA‐studie zijn de leden van EPV en haar klanten. Dit onderzoek is gedaan ten behoeve van een
informatiecampagne van EPV. In dat kader is het voor EPV van belang te weten hoe houten pallets zich milieutechnisch
verhouden tot kunststof pallets.
Voor deze studie is de volgende functionele eenheid gedefinieerd:

Functionele eenheid:
100.000 trips van een vierwegspallet met een afmeting van de pallet van 0,80 x 1,20 m, met een maximaal
dynamisch/uniform draagvermogen van 1250 kg en een maximaal statisch draagvermogen van 4000 kg.
Voor de houten pallet is de standaard EUR/EPAL pallet gebruikt, waarvan de afmetingen zijn vastgelegd in de Standard of
quality for EUR flat pallet made of wood measuring 800 mm x 1200 mm (EUR‐1) (UIC Code 435‐2). Er zijn twee varianten
voor de houten pallets gekozen: een pallet met een volhouten klos en een variant met een geperste klos.
Voor de kunststof pallet zijn drie verschillende varianten aangehouden:
1.
2.
3.

Een kunststof pallet bestaande uit 100% primair HDPE, exclusief wapening
Een kunststof pallet bestaande uit 100% secundair HDPE, exclusief wapening
Een kunststof pallet bestaande uit 100% secundair HDPE, inclusief stalen wapening

Uit de resultaten van de vergelijking tussen houten en kunststof pallets op basis van de LCA die voor dit onderzoek is
uitgevoerd, kan geconcludeerd worden dat de twee varianten houten pallets milieutechnisch beter scoren dan de drie
varianten kunststof pallets.
In onderstaande tabel zijn de schaduwkosten1 van 100.000 trips met de twee varianten weergegeven. Wanneer alle fases
per variant worden opgeteld, is te zien dat de totale schaduwkosten van de houten pallets 15% tot 25% (respectievelijk
houten pallet met volhouten klos en houten pallet met geperste klos) lager zijn dan de beste kunststof pallet (bestaande uit
100% secundair materiaal).

Schaduwkosten 100.000 trips
Schaduwkosten
Fase

H-VH

H-GP

K-P

K-S

K-SW

Productie

€ 4.088,90

€ 5.755,01

€ 12.270,03

€ 8.515,42

€ 9.566,13

Transport

€ 13.892,84

€ 13.892,84

€ 11.465,43

€ 11.465,43

€ 13.309,13

Reparatie

€ 436,45

€ 642,94

€ ‐

€‐

€ ‐

Einde levensduur

€ 2.965,81‐

€ 2.965,81‐

€ 350,87

€ 350,87

€ 208,06‐

Totaal

€ 15.452,39

€ 17.324,99

€ 24.086,32

€ 20.331,72

€ 22.667,20

Tabel – schaduwkosten 100.000 trips pallets

1

Om tot een enkelvoudige indicator voor milieubelasting te komen is het wegen en samenvoegen van de scores op de
gebruikte effectcategorieën noodzakelijk. Hiertoe is de schaduwprijsmethodiek momenteel de meest gebruikte methode in de
bouw. De schaduwprijs is het voor de overheid hoogste toelaatbare kostenniveau (preventiekosten) per eenheid
emissiebestrijding.
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1. INLEIDING
1.1.

Achtergrond

Er is een groeiende behoefte naar milieu‐informatie over bouwmaterialen bij eindgebruikers. Het NIBE
beoordeelt sedert 1992 de milieubelasting van bouwmaterialen op basis van levenscyclusanalyses (LCA). De
methode die het NIBE hiervoor hanteert, is de afgelopen twee decennia steeds verder ontwikkeld van een
voornamelijk kwalitatieve naar een breed gedragen kwantitatieve beoordeling. Het NIBE maakt daarbij gebruik
van de meest actuele milieudata uit verschillende databases. De belangrijkste database is de Ecoinvent
database welke de basis vormt voor de in 2010 geharmoniseerde Nederlandse milieudatabase. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van gegevens van recente LCA‐onderzoeken (MRPI‐certificaten) en de Nationale
Milieudatabase. Op basis van de methode en de databases vervaardigt het NIBE milieuvergelijkingen van
bouwmaterialen met het TWIN2011‐model [1] en gebaseerd op de NEN 8006 [2] en de SBK‐Bepalingsmethode
[3], waarbij de uiteindelijke milieubelasting wordt uitgedrukt in schaduwkosten. Daarnaast doet het NIBE
toetsingen voor Milieu Relevante Product Informatie (MRPI®). Dit is een tool voor producenten en een initiatief
van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het ministerie van IenM.

1.2.

Initiatiefnemer

Nederlandse Emballage‐ en Palletindustrievereniging (EPV) is de initiatiefnemer van de studie. Zij heeft het
NIBE gevraagd een vergelijkend LCA‐rapport op te stellen voor houten en kunststof pallets. De Nederlandse
Emballage‐ en Palletindustrie Vereniging (EPV) is opgericht in 1950. Aanvankelijk waren alleen fabrikanten van
nieuwe pallets en emballage‐materiaal lid van de EPV. Sinds 1997 staat het lidmaatschap ook open voor
handelaren in gebruikte pallets en reparateurs. Deze aangesloten ondernemingen hebben een marktaandeel
van ongeveer 50%; zij spelen een vitale rol in het proces van hergebruik van houten verpakkingen. Voor
producenten van houten pallet is het marktaandeel > 80%.

1.3.

Projectteam

Het projectteam die voor deze studie is samengesteld bestaat uit:
‐
‐
‐
‐
‐

Begeleidingscommissie
Prof.dr.ir. Michiel Haas
drs. ing. Rick Scholtes
ing. Kamiel Jansen
ing. Gert Jan van Beijnum

1.4.

EPV
NIBE
NIBE
NIBE
NIBE

opdrachtgever namens bestuur en verzameling van gegevens
Projectsupervisor
Projectleider
Projectmedewerker
interne review

Doel, doelgroep en toepassing

Het doel van dit rapport is het opstellen van een vergelijkende LCA voor vijf soorten pallets op basis van het op
de NEN 8006‐norm [2] gebaseerde TWIN2011‐model [1]. Hiermee kan de gangbare LCA‐praktijk via een
gestandaardiseerde methode worden vastgelegd. Dit onderzoek is voor de volgende multi‐use pallets
uitgevoerd:
‐
‐

Houten Pallets (EUR/EPAL) (2 varianten)
HDPE pallets (3 varianten)

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets – NIBE bv
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De doelgroepen van deze LCA‐studie zijn de leden van EPV en haar klanten. Dit onderzoek is gedaan ten
behoeve van een informatiecampagne van EPV. In dat kader is het voor EPV van belang te weten hoe de
houten pallets zich milieutechnisch verhouden tot de kunststof pallets. Dit rapport is op te vragen bij
epv@wispa.nl

1.5.

Onderzoeksopzet en rapportage

Voor de LCA in dit rapport zijn de afspraken uit de NEN 8006 inclusief aanvulling A1 uit 2007 [2] gevolgd.
De houten EUR/EPAL pallet van dit onderzoek wordt door verschillende leden van EPV geproduceerd. De
EUR/EPAL is een gestandaardiseerde pallet. De pallet moet aan bepaalde eisen voldoen en alleen bedrijven
met een licentie mogen de pallet produceren. Het verzamelen van de gegevens voor dit onderzoek is gedaan
door leden van de begeleidingscommissie van EPV. Bij het achterhalen van de gegevens zijn leden van de EPV
betrokken geweest. Het betreft hier de hoeveelheden van de materialen voor de pallet en de herkomst ervan,
met name voor het hout. Daarnaast is er door hen een inschatting gedaan met betrekking tot de
transportafstanden en de gemiddelde reparaties van de pallets.
Voor het achterhalen van gegevens over de kunststof pallets is in eerste instantie navraag gedaan bij een
aanbieder van kunststof pallets. Voor het bepalen van het gewicht is gebruik gemaakt van gegevens van
publieke toegankelijke bronnen. Voor de transportafstanden van de kunststof pallet zijn dezelfde afstanden
gebruikt als bij de houtindustrie, behalve wat betreft de afvalscenario’s. Daarvoor is gebruik gemaakt van
forfaitaire waarden genoemd in de Bepalingsmethode [3]. Voor de samenstelling van de kunststof pallets is
gebruik gemaakt van de achtergrondprocessendatabase Eco‐Invent.
Door de opdrachtgever is een begeleidingscommissie opgesteld die onder andere gezorgd heeft voor de
aanlevering van gegevens voor de LCA. Er is aan het NIBE gevraagd om het rapport te anonimiseren. Namen
van personen, bedrijven en producten zijn niet genoemd in dit rapport.
Zowel door NIBE als door de begeleidingscommissie zijn diverse partijen geraadpleegd voor het verzamelen van
de gegevens voor de kunststof pallets. De eerste conceptversie is ter review aangeboden aan verschillende
producenten van kunststofpallets. Opmerkingen die hieruit voorgekomen zijn, zijn in de tweede versie van dit
rapport meegenomen.
De LCA is onafhankelijk getoetst door een extern LCA‐bureau, IVAM UvA BV. De conclusie van de review luidt:
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De brief met daarin de conclusie van de reviewer is in bijlage 9 opgenomen.
Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft een beschrijving van de uitgangspunten van de LCA‐studie, waarin de
rekeneenheid (ook wel functionele eenheid genoemd), een materiaal‐ en productbeschrijving, de datakwaliteit
en de systeemgrenzen zijn opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. Hierbij wordt
eerst ingegaan op de milieueffecten van de fasen per type pallet over de gehele levenscyclus (cradle to grave).
Er wordt middels tabellen en grafieken een beeld gegeven van de milieubelasting van de verschillende pallets,
zowel gekarakteriseerd als gewogen. De resultaten bestaan uit de milieuprofielen van de pallets en een aantal
gevoeligheidsanalyses. Dit rapport wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de conclusies en enkele
discussiepunten.
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2. DE STUDIE
2.1.

Inleiding

De twee pallets beoordeeld in deze studie worden gebruikt bij het transport van een breed scala van niet‐bulk‐
artikelen (voedsel, consumptiegoederen, elektronica etc.), zoals die in winkels en groothandels zijn te vinden.
De pallets in deze studie behoren tot een gepoold pallet systeem.
De twee typen pallets die tegen elkaar zijn afgezet, zijn een houten EUR/EPAL‐pallet die bestaat uit 100% nieuw
hout en drie varianten kunststof pallets. De kunststof pallets zijn gebaseerd op daadwerkelijk geproduceerde
kunststof pallets.
De pallets zijn een onderdeel van een pool‐systeem en worden dus meerdere keren gebruikt. Bij de houten
pallet wordt uitgegaan van het opnieuw inzetten van de pallet al dan niet gerepareerd (producthergebruik).
Wanneer pallets niet meer gebruikt kunnen worden, komen ze in de afvalfase terecht. Het materiaal van de
houten pallet wordt voor een deel gerecycled en voor een deel verbrand waarbij energie wordt
teruggewonnen. Het materiaal van de kunststofpallet wordt voor een deel gerecycled, voor een deel verbrand
waarbij energie wordt teruggewonnen, en voor een deel gestort.
Dit hoofdstuk beschrijft de rekeneenheid, de materialen‐ en producten, de datakwaliteit, aannames en de
systeemgrenzen.
Voor de milieubeoordelingsmethode is zoveel mogelijk aangesloten bij de laatste stand der techniek. Voor de
beoordeling van de milieueffecten is gebruik gemaakt van de recent in de bepalingsmethode
Materiaalgebonden milieuprestaties van gebouwen en GWW‐werken[3] beschreven methode.
Om tot een gewogen score in één getal te komen worden de effecten uitgedrukt in schaduwkosten2. Dit wordt
gedaan door middel van de schaduwkostenmethode. In de schaduwkostenmethode worden de in equivalenten
uitgedrukte milieueffecten vermenigvuldigd met monetariserings‐ of schaduwkostengetallen per milieueffect.
Voor het bepalen van de schaduwkosten wordt het TWIN2011‐model gebruikt. In bijlage 6 wordt de
theoretische achtergrond van de TWIN2011‐model behandeld.

2.2.

Rekeneenheid

De basis voor de uitvoering van een levenscyclusanalyse is de rekeneenheid. De rekeneenheid kan een
functionele eenheid of een producteenheid zijn. Een producteenheid geeft een hoeveelheid product waarvan
de specifieke toepassing niet genoemd wordt. De gebruiksfase wordt dan niet meegenomen in de
levenscyclusanalyse. In een functionele eenheid wordt vastgelegd welke functie het product (minimaal) moet
vervullen gedurende welke periode.
Voor deze studie is de volgende functionele eenheid gedefinieerd:

2

Volgens de ISO14044 is het niet toegestaan in vergelijkende LCA’s monetarisatie toe te passen. Echter, de optelling wordt
vaak gedaan en vergemakkelijkt de interpretatie van de resultaten. In de Nederlandse bouw is de schaduwprijsmethodiek een
breed gedragen methode om tot een een-punts-score te komen en daarom is er in deze LCA voor gekozen het toe te passen.
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Functionele eenheid:
100.000 trips van een vierwegspallet met een afmeting van de pallet van 0,80 x 1,20 m,
met een maximaal dynamisch/uniform draagvermogen van 1250 kg en een maximaal
statisch draagvermogen van 4000 kg.
Pallets worden gewoonlijk met meerdere tegelijkertijd vervoerd. In de berekening is hiermee rekening
gehouden. Met een trip wordt verstaan het transport van één pallet. Wanneer tien pallets in een vrachtwagen
vervoerd worden, betekent dat er dus tien trips plaatsvinden. Een trip begint vanaf een
verzender/verpakkingsbedrijf. Er is dus gekeken naar het transport van 100.000 pallets vanaf een
verzender/verpakkingsbedrijf.

2.3.

Productbeschrijvingen

Voor de houten pallet is de standaard EUR/EPAL pallet gebruikt, waarvan de afmetingen zijn vastgelegd in de
Standard of quality for EUR flat pallet made of wood measuring 800 mm x 1200 m (EUR‐1) (UIC Code 435‐2). Er
zijn twee varianten opgenomen: de houten variant met geperste klos en de houten variant met volhouten klos.
Wat betreft de kunststof pallets zijn er verschillende varianten verkrijgbaar en daarom zijn er in dit onderzoek
voor de kunststofpallets drie varianten gedefinieerd, gebaseerd op pallets die ook daadwerkelijk geproduceerd
worden. Voor de kunststof pallet zijn de volgende drie varianten aangehouden:
1.
2.
3.

Een kunststof pallet bestaande uit 100% primair HDPE, exclusief wapening
Een kunststof pallet bestaande uit 100% secundair HDPE, exclusief wapening
Een kunststof pallet bestaande uit 100% secundair HDPE, inclusief stalen wapening

De beide producten voldoen aan de functionele eenheid. Zie tabel 1 voor de kenmerken van de verschillende
typen pallets.
Overzicht kenmerken verschillende typen pallets
Houten pallet
met volhouten
klos

Houten pallet
met geperste
klos

Kunststof pallet
100% primair HDPE
geen wapening

Kunststof pallet
100% secundair HDPE
geen wapening

Kunststof pallet
100% secundair HDPE
stalen wapening

Buiten afmeting breedte (mm)

800

800

800

800

800

Buiten afmeting lengte (mm)

1200

1200

1200

1200

1200

Buiten afmeting hoogte (mm)

166

166

160

160

160

Dynamisch draagvermogen (Kg)

1500

1500

1250

1250

1750

Draagvermogen statisch (Kg)

4000

4000

5000

5000

7500

Aspect

Gewicht (Kg)
Materiaal

22,1

22,1

18,5

18,5

21,5

Hout en ijzer

Hout,
geperst
hout en ijzer

HDPE (primair)

HDPE (secundair)

HDPE (secundair)
en staal

Tabel 1 – kenmerken van verschillende typen pallets
Het dynamisch draagvermogen van de houten pallet en de kunststof pallet met wapening is hoger dan de
minimale eis die is vastgesteld in de functionele eenheid. Het statisch draagvermogen van alle kunststof pallets
is hoger dan de minimale eis die is vastgesteld in de functionele eenheid. Ondanks de kleine verschillen in
draagvermogens, worden de gekozen typen pallets in vergelijkbare situaties gebruikt.
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Hieronder volgen de productbeschrijvingen van de pallets.

2.3.1. Houten pallets
De houten pallets bestaan uit houten planken en ijzeren nagels. Ook is er een kleine hoeveelheid inkt voor het
drukken van een stempel nodig. Omdat dit een zeer gering gewicht ( <1% gewichtsprocent) heeft en waarvan
verwacht mag worden dat het nauwelijks invloed heeft op de resultaten ( <5%), is dit buiten beschouwing
gelaten. In de tabellen 2 tot en met 4 is een overzicht van de hoeveelheid hout per pallet weergegeven. De
hoeveelheid ijzer per pallet is in tabel 5 weergegeven. In bijlage 1 zijn tekeningen van de pallet te vinden.

Hoeveelheid hout per pallet
Deel van de pallet
Bovendek

Specificatie

Aantal dikte breedte lengte

volume (m3)

kantplanken

3

22

143

1200

0,0113

dekplanken

2

22

98

1200

0,0052

Tussendek

Tussenplanken

3

22

143

800

0,0076

Onderdek

Onderplanken

1

22

143

1200

0,0038

Onderplanken

2

22

98

1200

0,0052

Klossen

3

78

145

145

0,0049

Klossen

6

78

95

145

0,0064

Totaal

20 166
800
1200
0,0444
Tabel 2‐ hoeveelhedenoverzicht van de houten pallets

Voor de LCA berekening is het gewicht van het hout van belang (met name voor het transport). Het gewicht is
afhankelijk van de houtsoort en de relatieve vochtigheid. Er worden verschillende houtsoorten gebruikt en de
relatieve vochtigheid is bovendien niet constant. Wanneer een pallet buiten in de regen staat, neemt deze
water op, waardoor het gewicht van de pallet toeneemt. Door deze variabelen is er voor gekozen een
steekproef te nemen van het gewicht van enkele pallets. Voor dit onderzoek zijn daarom verschillende
handelaren/sorteerders van pallets gevraagd een hoeveelheid gebruikte houten pallets onder soortgelijke
omstandigheden te wegen. Van drie handelaren/reparateurs is een gemiddeld gewicht bepaald, zie tabel 3. Het
variabele gewicht van houten pallets en de invloed op de resultaten is verder uitgewerkt in een
gevoeligheidsanalyse en in bijlage 8.

Gewicht pallets
Handelaar/reparateur

Gewicht

Handelaar/reparateur 1
Handelaar/reparateur 2
Handelaar/reparateur 3
Gemiddeld

21,7 kg
23,3 kg
21,4 kg
22,1 kg

Tabel 3 – gemeten gewichten houten pallets
Het gewicht van de pallet bestaat uit het hout en de spijkers. Het gewicht van de spijkers is constant. In tabel 4
is een overzicht van het gewicht van de spijkers weergegeven. Het gewicht van het hout is afhankelijk van de
relatieve vochtigheid. Tijdens de gebruiksfase, wat veruit de belangrijkste fase is, is een gemiddeld gewicht
aangehouden van 22,1 kg voor de totale pallet. Voor de productie van de pallets wordt nat hout geïmporteerd.
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Het gewicht van het hout is dan veel hoger. Rekening houdend met de vereisten van de UIC code en de praktijk
is de relatieve vochtigheid in de gebruiksfase geschat op gemiddeld 22%. De relatieve vochtigheid van het hout
dat aangevoerd wordt om pallets van te maken in de productiefase is geschat op 80%. In tabel 5 zijn de
uitgangspunten voor het hout weergegeven.

Hoeveelheid ijzer per pallet
Specificatie

aantal gewicht (kg)

spijker 3x40 ring

24

spijker 3,46x70 ring

27

spijker 3,46x90 ring

27

markeernagel

1

Totaal
0,448
Tabel 4 – hoeveelheid ijzer per pallet

Gewicht van het hout in pallet
Relatieve
Soortelijk
Situatie
vochtigheid gewicht
Ongedroogd, productiefase
80%
708 kg/m3
Gedroogd, gebruiksfase
22%
480 kg/m3
Tabel 5 – relatie vochtpercentage en soortelijk gewicht hout
Aangenomen is dat het gewicht van de pallet met de geperste klossen even zwaar is als de pallet met de
volhouten klossen. Dat heeft geresulteerd in de uitgangspunten weergegeven in tabel 6.

Gewichten materialen houten pallets [kg]
Onderdeel
ijzer
hout
klossen
Totaal

Pallet met
geperste klos
0,448
15,8
5,8

Pallet met
volhouten klos
0,448
21,6
0,0

22,1

22,1

Tabel 6 – gewicht materialen in houten pallets

2.3.2. Kunststof pallet
De kunststof pallets zijn gemaakt van HDPE en worden gegoten. Er zijn drie kunststof pallets in beschouwing
genomen, waarvan er één is uitgevoerd met stalen wapening. Bij een van de pallets is uitgegaan van 100%
primair HDPE, bij de andere twee is uitgegaan van 100% secundair materiaal. Voor het secundaire materiaal is
er vanuit gegaan dat het materiaal afvalproduct is, waarvoor energie nodig is om het materiaal te granuleren.
Ook is een deel van het transport gealloceerd aan het secundaire materiaal. Het proces en de uitgangspunten
zijn afkomstig uit de Nationale milieudatabase (het proces “SBK secundair PE”). In tabel 7 zijn de gewichten van
de drie typen pallets weergegeven. In bijlage 1 zijn afbeeldingen van de pallets te vinden die het uitgangspunt
hebben gevormd voor dit onderzoek wat betreft de hoeveelheid materiaal.
Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets – NIBE bv
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Gewichten materiaal kunststof pallets [kg]
Kunststof
pallet 1

Materiaal
Virgin HDPE

Kunststof Kunststof
pallet 2
pallet 3

18,5

0

Gerecycled HDPE

0

18,5

Wapening (staal)

0

0

0
18,5
3,0

Totaal
18,5
18,5
21,5
Tabel 7 – gewicht materialen van de kunststof pallets

2.4.

Fasen uit de levenscyclus en systeemgrenzen

De levenscycli van de pallets die in deze studie zijn bekeken, zijn afgebakend met zogenaamde
systeemgrenzen. De systeemgrenzen bepalen welke fasen en processen van de levenscyclus worden
meegenomen in de LCA. In deze analyse zijn de volgende vier fases onderscheiden:
1. productiefase: winning grondstoffen, productie materialen en productie van de producten;
2. levering;
3. gebruiks‐ en onderhoudsfase;
4. verwerkingsfase: stort, verbranding, recycling, hergebruik.
In bijlage 2‐5 zijn de gebruikte forfaitaire processen opgenomen en in bijlage 2‐6 zijn de specifiek voor deze LCA
gebruikte processen weergegeven.
In de Bepalingsmethode [3] is bepaald dat wanneer Ecoinvent data worden gebruikt, dat dit inclusief
infrastructuur en kapitaalgoederen wordt gedaan. Nederlandse branche‐ of product specifieke data worden
zonder kapitaalgoederen toegevoegd. Indien beschikbaar mág het worden toegevoegd. In dit onderzoek zijn
geen kapitaalgoederen toegevoegd voor de productielocatie van de pallets. Naar schatting zal de bijdrage van
deze kapitaalgoederen van de productielocatie van de pallets, zowel de houten als de plastics, niet meer dan
10% zijn en hoeft daarom niet meegenomen te worden in de LCA. In bijlage 2 zijn de overige systeemgrenzen
opgenomen.

2.4.1. Productiefase
Houten pallets
De productiefase van de houten pallets bestaat uit het zagen van planken en het door middel van nagels
verbinden van de planken tot een pallet. Het hout wordt veelal ongedroogd aangevoerd en na het
samenstellen van de pallet, wordt de pallet in zijn geheel gedroogd. Voor het drogen van de pallets met
geperste klossen is minder energie nodig dan voor de pallets met volhouten klossen. Omdat het lastig bleek
voor beide typen pallets gegevens te bepalen is voor beide typen pallets dezelfde hoeveelheid energie
toegepast.
In figuur 1 is de procesboom weergegeven van de productie van de houten pallets.
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De eerste stap in het proces bestaat uit het kappen van een boom in een bos. Het hout wordt vervolgens
getransporteerd naar een locatie waar de stam ontdaan wordt van de schors. Vervolgens wordt het hout
getransporteerd naar een zagerij waar het gezaagd wordt. Dit hout wordt ongedroogd vervoerd naar een
palletproducent. Voor het ijzer van de spijkers en nagels wordt eenzelfde traject afgelegd: grondstoffen
worden gewonnen in een mijn en uiteindelijk verder geproduceerd tot een spijker/nagel die ook
getransporteerd wordt naar een palletproducent. Van het hout en de spijkers en nagels wordt door de
palletproducent een pallet geproduceerd. Voordat de pallet getransporteerd wordt naar een gebruiker wordt
de pallet eerst nog gedroogd tot de relatieve vochtigheid ca. 22% bedraagt.
Het hout3 voor de pallets komt van verschillende productiebossen. Een inschatting van de herkomst van dit
hout is weergegeven In tabel 8, inclusief de bijbehorende afstand waarmee gerekend is. Voor de
transportprocessen is uitgegaan van het Ecoinventproces Transport, lorry >16t, fleet average/RER U.

herkomst hout nieuwe pallets
land

Duitsland
Polen
Baltische staten

aandeel

afstand

60%
600 km
20% 1.000 km
20% 1.600 km

Tabel 8 – herkomst hout van houten pallets ‐ productiefase
Voor het repareren van pallets wordt hout gebruik dat veruit het meest afkomstig is uit het buitenland: het is
representatief om te stellen dat het uit het buitenland afkomstige gerepareerde hout uit Litouwen komt, zie
tabel 9.

Herkomst hout voor reparatie
land

Litouwen

aandeel

afstand

100% 1.865 km

Tabel 9 – herkomst hout van houten pallets ‐ repartie
Tijdens het fabriceren van een pallet worden diverse machines gebruikt om het hout te zagen en de pallets te
assembleren. Hiervoor wordt energie gebruikt. Er is een inschatting gemaakt door EPV voor het totale
energieverbruik voor een pallet. Zie tabel 10.

Energieverbruik productieproces
houten pallet
Onderdeel

pallet

Energieverbruik
(kWh)

0,11

Tabel 10 – energieverbruik productieproces houten pallets (excl. droging)

3

Er worden verschillende houtsoorten gebruikt en de relatieve vochtigheid is bovendien niet constant. De houtsoorten die
3
gebruikt mogen worden voor de pallets zijn maritime pine [Pinus sylvestris] (320-800 kg/m bij 12% vochtgehalte), redwood
3
3
[Pinus sylvestris] (320-800 kg/m bij 12% vochtgehalte), douglas fir [Pseudo tsuga ssp] (410-800 kg/m bij 12% vochtgehalte),
3
3
pine [icea ssp] ( 350-550 kg/m bij 12% vochtgehalte), spruce [Pinus ssp] (350-550 kg/m bij 12% vochtgehalte). Voor dit
onderzoek zijn daarom verschillende handelaren/sorteerders van pallets gevraagd een hoeveelheid gebruikte houten pallets
onder soortgelijke omstandigheden te wegen. Van drie handelaren/reparateurs is een gemiddeld gewicht bepaald, zie tabel 3.
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Na de assemblage worden de pallets gedroogd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende
energiebronnen. Een belangrijk energiebron bij het drogen van pallets is de warmte die vrijkomt bij de
verbranding van resthout (waaronder vershredderd productieafval, niet meer bruikbare pallets etc.). Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van elektriciteit en gas voor het drogen. In tabel 11 is een overzicht van de gemiddelde
hoeveelheid verbruik per pallet weergegeven. Opgemerkt moet worden dat bij het drogen van pallets met
geperste klossen minder energie nodig is dan voor pallets met volhouten klossen, omdat het vochtpercentage
in de geperste klossen veel lager is. Er is in dit onderzoek echter geen rekening gehouden met het verschil in
energieverbruik tussen pallets met geperste klossen en volhouten klossen, omdat hiervan geen gegevens
beschikbaar zijn.

Drogen pallet
Relatieve vochtigheid aanvang
Relatieve vochtigheid na droging
Elektriciteitsgebruik tbv droging
Gasgebruik t.b.v. droging
houtverbruik t.b.v. drogen

80%
20%
0,3 kWh/pallet
8,0 MJ/pallet
0,020 MJ/pallet

Tabel 11 – energieverbruik van het drogingsproces houten pallets
Bij een van de EPV‐leden worden droogkamers met een capaciteit van bijna duizend m³ eindproducten per
week gebruikt. Hout heeft een bepaalde hoeveelheid energie die vrij kan komen. Er is gebruik gemaakt van
processen in de Ecoinvent database, om de hoeveelheid MJ te bepalen die opgewekt kan worden uit het hout.
Inclusief warmteverliezen resulteert dat in 2.682 MJ per m3 hout4.
Als de droogcapaciteit 1000 m3 eindproducten per week is, dan is dat op jaarbasis 52.000 m3. Het houtverbruik
ten behoeve van hout is 4.500 ton per jaar. Dat betekent dat er 1,70x10‐4 m3, oftewel 86,5 kg hout verbrand
wordt per m3 eindproduct (pallet).
Een pallet bestaat uit 0,0444 m3 hout. Dus per pallet wordt 0,00000753 m3 hout gebruikt voor droging. Er komt
2.682 MJ aan warmte vrij bij de verbranding van een m³ hout. Dat betekent dat er per eindproduct (pallet)
0,020 MJ aan warmte vrijkomt bij de verbranding.
Kunststof pallets
Het productieproces van de kunststof pallets bestaat uit het spuitgieten van kunststof in een mal. Het is
mogelijk om een kleurstof toe te voegen, maar dit is niet in beschouwing genomen in dit LCA‐onderzoek.
Daarnaast wordt er bij één van de pallets in dit onderzoek ook een stalen wapening toegevoegd.
In figuur 2 is de procesboom van de kunststof pallets weergegeven.

4

Uitgangspunt vormt het Ecoinventproces Heat, softwood chips from industry, at furnace 1000kW/CH U. Per MJ van dit proces
is 1,18 MJ van het Ecoinventproces Wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 1000kW/CH U nodig. Voor dit
3
proces is 0,000361 m hout (Econinventproces: Wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 1000kW/CH U) nodig
3
3
per MJ. Dat betekent dus dat er in totaal 1,18 MJ x 0,000316 m /MJ = 0,000373 m per MJ hout nodig voor het proces Heat,
3
softwood chips from industry, at furnace 1000kW/CH U. Dit komt overeen met 2682 MJ per m .
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Figuur 2 – procesboom productie
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Energieverbruik productieproces
kunstsstof pallet
Onderdeel

palleet

Energieverb
bruik
(kWh)5

34,04

Tabell 12‐ energieveerbruik productieproces kunnststof palletss

5

Deze
e gegevens zijn afkomstig uit het Ecoinventpro
oces Injection moulding/RER
m
U.
U Andere verbruuiks- en emissie
egegevens zijn
in deze
e tabel niet genoemd, maar deze zijn wel mee
egenomen in de berekening.
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2.4.2. Gebruiksfase
Houten pallets
Wanneer de pallets geproduceerd zijn komen ze in de gebruiksfase terecht. Voor de gebruiksfase is het aantal
malen dat de pallets worden ingezet van belang. In het geval van de houten pallets horen daarbij ook de
reparaties om de pallets een langere levensduur mee te geven. Op basis van de uitval is bepaald hoeveel
pallets er nieuw ingezet moeten worden. Het uitval percentage voor de houten pallets is 4% en dus moeten er
ook 4% nieuwe pallets ingezet worden. De levensduur van een pallet is afhankelijk van hoe intensief deze
gebruikt wordt, maar is door deze manier van berekenen niet nodig te bepalen: 4% van de pallets dient
vervangen te worden.
In figuur 3 zijn de transportroutes van houten pallets weergegeven. De weergegeven routes geven de meest
courante routes weer. Het transportmiddel waar in de berekeningen vanuit is gegaan is Transport, lorry >16t,
fleet average/RER U. De LCA richt zich op ketenpartners die zich in Nederland bevinden. In de rode vakjes is het
percentage weergegeven van het aantal pallets dat deze route aflegt. Uitgangspunt in het figuur is het aantal
pallets dat vervoerd wordt vanuit de verzender. Hier is het aantal pallets 100%. Van palletproducent (PP) naar
verzender is het aantal pallets (4%) dat aangevuld moet worden om bij de verzender weer 100% aan pallets te
krijgen. Dit betekent dus dat er 4% uitval is voor de houten pallet. Deze 4% is gebaseerd op gegevens van de
leden van EPV en is aan de conservatieve kant. Er is momenteel een trend waarneembaar dat de houten pallet
in toenemende mate wordt hergebruikt.
De blauwe getallen geven het aantal kilometers weer. De weergegeven kilometers zijn gemiddelde minimale en
maximale afstanden die in Nederland worden afgelegd. In bijlage 3 zijn de transportafstanden uit figuur 3 in
een tabel verwerkt. In tabel 13 staat een overzicht van een aantal gegevens met betrekking tot de gebruiksfase
van de houten pallets met als doel de gegevens in figuur 3 te verduidelijken.
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Gegevens gebruiksfase houten pallets
hoeveelheid eenheid
percentage toevoeging

aspect
Aantal trips
Uitval
Aantal benodigde pallets
Aantal rondes die een pallet
gemiddeld maakt
Na markt direct weer terug
naar verzender
Na markt via
sorteerder/handelaar/
reparateur naar verzender
Reparatie

100000
4000
4000
25

n
n
n
trips

70000 n

70% van totaal

30000 n

30% van totaal

7500 n

Aantal delen waaruit een
pallet bestaat
Aantal delen die gemiddeld
vervangen worden
Gewicht pallet
Gewicht vervangende delen
Totaal gewicht van de
vervangende onderdelen van
de 7500 pallets

100%
4% van totaal
4% van totaal

20 n

25% van pallets die via sorteerder/
handelaar/reparateur komen
100% van het hout van de pallet

1,5 n

7,5% van het hout van de pallet

22,1 kg
1,66 kg
12431 kg

Tabel 13 – Enkele gegevens met betrekking tot de gebruiksfase van de houten pallets
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Figuur 3 – Gebruikks‐ en onderhoudsffase houten pallets: transportafstanden
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Zoals in figuur 3 is te zien, zijn tussen de verzender en markt / ontvanger de volgende 3 routes het meest
gangbaar:
1. Van de verzender via de ontvanger naar het distributiecentrum (DC), vervolgens naar de
markt/ontvanger
Bijvoorbeeld: palletproducent levert aan verpakkingsbedrijf (verzender), levert aan voedingsproducent
(ontvanger), vervolgens aan een distributiecentrum van een supermarkt (DC), vervolgens aan
supermarkt (markt/ontvanger)
2. Van de verzender direct naar het distributiecentrum (DC), vervolgens naar de markt/ontvanger
Bijvoorbeeld: palletproducent levert aan bierbrouwerij, levert vervolgens aan een distributiecentrum
(DC), vervolgens aan drankenspeciaalzaak (markt/ontvanger)
3. Van de verzender direct naar de markt/ontvanger
Bijvoorbeeld: palletproducent levert aan laminaatproducent (verzender), die aan een bouwmarkt
(markt/ontvanger) levert
Tussen de markt/ontvanger en de sorteerder/handelaar/reparateur wordt met een stippellijn een stroom
bedoeld die uiteindelijk met vertraging of via een lek toch weer bij de sorteerder/handelaar/reparateur
uitkomen.
Van de markt/ontvanger vervoert de transporteur de pallets naar de verzender al dan niet los of via een depot
(gezamenlijk). Voordeel is wel dat de transporteur via de route van het depot meerdere zendingen tegelijk
afvoert naar de verzender.
Handelaren (sorteren) en reparateurs kunnen als verschillende bedrijven worden beschouwd. In de meeste
gevallen opereren sorteerder/handelaar/reparateur als één bedrijf, vandaar dat ze in het schema als collectief
zijn weergegeven.
Een belangrijk aspect bij het vervoeren van materialen, en dus ook van pallets, is het gewicht ervan. In
tegenstelling tot kunststof pallets, hebben houten pallets een variabel gewicht, dat afhankelijk is van de
relatieve vochtigheid. Hoewel het gewicht van de pallets kan variëren als gevolg van de variërende relatieve
vochtigheid van het hout, is in dit onderzoek uitgegaan van een gemiddeld constant gewicht in de gebruiksfase.
Reparaties houten pallets
Om de levensduur van de pallets te verlengen, worden reparaties uitgevoerd. Van de te sorteren pallets (30%
van de pallets) wordt ongeveer 25 % gerepareerd. Gemiddeld worden er anderhalve onderdelen vervangen per
reparatie, dit is 7,5% van het totaal van 20 onderdelen. In de berekening is er vanuit gegaan dat per
reparatiebeurt 7,5% van het staal en hout vervangen wordt. Dit is bepaald op basis van gegevens afkomstig van
EPV leden.
Kunststof pallets
De levensduur van kunststof pallets wordt langer geacht dan de levensduur van houten pallets, ondanks het
feit dat kunststof pallets niet gerepareerd (kunnen) worden. De werkelijke levensduur van pallets (tripgetal) is
niet achterhaald. Echter op basis van contacten en input van diverse personen uit de kunststofindustrie evenals
andere bronnen is een realistische inschatting gemaakt, die zoveel mogelijk recht doet aan de huidige situatie
voor de kunststof pallets. In het iGPS rapport [4] wordt uitgegaan van 100 trips per kunststof pallet gedurende
de levensduur van de pallet. Voor de houten pallets houden zij 15 trips per pallet aan. Het getal voor de
kunststof pallets van 100 trips per pallet wordt bekritiseerd in het artikel Life Cycle Analysis Underscores
Environmental Challenges of Plastic Pallets (2010) [6]. Zij achten het aantal trips van 30 trips per kunststof
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pallet realistischer. Voor de houten poolpallet gaan zij uit van 15 trips per pallet. Deze gegevens zijn gebaseerd
op een analyse uitgevoerd door CHEP.6
Het grote verschil in het aantal trips van een kunststof pallet in de verschillende bronnen lijkt op een
belangrijke onzekerheidsfactor te duiden. De aanname gedaan in het CHEP rapport wordt als realistischer
beschouwd dan de aanname in het iGPS rapport en daarom is het uitgangspunt voor de analyse in dit rapport
dat er twee keer zoveel houten pallets nodig zijn als voor de kunststof pallets. Deze onzekerheidsfactor is in
een gevoeligheidsanalyse verder uitgewerkt (zie hoofdstuk 3. Resultaten).
Dat betekent dat van palletproducent naar verzender de helft minder pallets vertrekken dan bij de houten
pallets: namelijk 2% (de helft van de 4% bij de houten pallets). Dit betekent ook dat er meer pallets van
sorteerder/handelaar afkomstig zijn die naar de verzender worden gestuurd (28%) en het aantal pallets dat in
de afvalfase terecht komt kleiner is: dat zijn er evenveel als er door de palletproducent wordt aangeleverd
(2%).
In figuur 4 zijn de transportroutes van kunststof pallets weergegeven. De weergegeven routes zijn gebaseerd
op de routes van de houten pallets7. Alleen de afstanden van het afvalscenario zijn aangepast. Hiervoor zijn
forfaitaire transportafstanden aangehouden, genoemd in de NEN8006. In de rode vakjes is het percentage
weergegeven van het aantal pallets dat deze route aflegt. Uitgangspunt in het figuur is het aantal pallets dat
vervoerd wordt vanuit de verzender. Hier is het aantal pallets 100%. De blauwe getallen geven het aantal
kilometers weer. De weergegeven kilometers zijn gemiddelde minimale en maximale afstanden die in
Nederland worden afgelegd. In bijlage 3 zijn de transportafstanden uit figuur 4 in een tabel verwerkt.
Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de gemiddelde afstand van de genoemde minimale en maximale
afstand. In tabel 14 een overzicht van een aantal gegevens met betrekking tot de gebruiksfase van de kunststof
pallets met als doel de gegevens in figuur 4 te verduidelijken.

6

Quotes uit het artikel Life Cycle Analysis Underscores Environmental Challenges of Plastic Pallets [6]:
“In CHEP’s recent analysis, white wood makes up to four trips, pooled wood makes up to 30 trips and pooled plastic makes up

to 60 trips before the end of its life cycle. These numbers stand in stark contrast to the assumptions used by iGPS in its 2008
LCA. iGPS assumed that white wood made only two trips, pooled wood pallets made 15 trips, and the iGPS plastic pallet made
100 trips. iGPS predicted its pallet would make 5-7 trips per year and would last 20 years. That is a pretty generous assumption
in iGPS’ favor given the fact that so little data was available to corroborate its assertions as well as the fact that its pallet is not
repairable.
Hartson Poland of PDQ Plastics, a plastic pallet company, said that most plastic pallets are warranted for somewhere
between 2-3 years although they tend to last much longer. He added that some plastic pallets can last a lot longer than 12 years
although he doubted that you could bank on even a heavy-duty plastic pallet lasting 15-20 years as the iGPS model does due to
the rigors of the supply chain. Poland said, “Damage to pallets is all about kinetics, when a pallet gets moved. If a pallet is used
consistently for 3-5 years, than its life span will be much less than a pallet that stays idle for much longer.”
[…]
“Hannum explained that most people who are familiar with the supply chain would say that 100 trips on a plastic pallet without
getting damaged beyond use is a “stretch.” He added, “The bottom line is that with only a couple of years worth of operating
data at iGPS, nobody really knows how long those plastic pallets are going to last.”
Hannum added, “Trips is one thing, but touches is another. In a grocery supply chain, we have conducted studies that
show pallets can get touched up to eight times at the distributor level alone.””
http://www.palletenterprise.com/articledatabase/view.asp?articleID=3073 [6]
7

Uitgangspunt is dat de afgelegde afstanden voor de kunststofpallets zoveel mogelijk gelijk zijn als van de houten pallets. Dit is
in het voordeel van de kunststof pallets, omdat de verwachting is dat kunststof pallets in werkelijkheid grotere afstanden
afleggen dan de houten pallets, nadat zij bij de markt/ontvanger zijn geweest om weer opnieuw ingezet te kunnen worden,
omdat er meer inzamellocaties zijn voor houten pallets dan voor kunststof pallets.
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Gegevens gebruiksfase kunststof pallets
hoeveelheid eenheid
percentage toevoeging

aspect
Aantal trips
Uitval
Aantal benodigde pallets
Aantal rondes die een pallet
gemiddeld maakt

100000
2000
2000
50

n
n
n
trips

100%
2% van totaal
2% van totaal

Tabel 14 – Enkele gegevens met betrekking tot de gebruiksfase van de kunststof pallets
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Figuur 4 – Gebruiks‐ en onderhoudsffase kunststof palleets: transportafstan
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2.4.3. Afvalscenario’s
Wanneer de pallets kapot zijn en in het geval van houten pallets niet meer voor reparatie in aanmerking
komen, komen ze via de sorteerder/handelaar in de afvalfase terecht. Het hout van de pallets wordt gerecycled
of verbrand. Houten pallets worden nooit gestort. Wanneer het gerecycled wordt, wordt het ingezet bij
bijvoorbeeld de productie van spaanplaten. Als het verbrand wordt, wordt de warmte die hierbij vrijkomt
gebruikt voor het drogen van nieuwe pallets (zie ook 1.1.1 Productiefase). Ook de verbranding voor
energieterugwinning door bio‐energiecentrales (BECs) behoort tot de mogelijkheden. Een derde van de pallets
wordt ingezet bij bijvoorbeeld de productie van spaanplaten, houtvezelpallets en palletklossen (recycling) 8 en
twee derde wordt gebruikt voor energieterugwinning door middel van verbranding.
Wanneer het hout gerecycled wordt, spaart dat primair hout uit. Voor spaanplaten wordt gebruik gemaakt van
houtsnippers die ontstaan bij het zagen van nieuw hout. In dit onderzoek is uitgegaan van de uitsparing van
deze primaire houtsnippers, die ontstaan bij het zagen van vers gekapt hout.
Bij de verbranding van hout wordt energie uitgespaard, waarvoor anders gas of elektriciteit gebruikt zou
worden. Deze uitsparing wordt ten voordele van de verbranding gerekend. De gegevens hiervoor zijn
vastgelegd in de Bepalingsmethode en zijn als zodanig aangehouden voor dit onderzoek.
Voor het afvalscenario van kunststof pallets zijn de forfaitaire waarden aangehouden van de materialen zoals
die zijn genoemd in de NEN8006.
Voor staal zijn gegevens van het afvalscenario overgenomen uit het MRPI‐certificaat uit 2013 (MRPI code
9.2.00012.004). Voor de ijzeren nagels/spijkers zijn dezelfde MRPI‐gegevens gebruikt voor de ijzeren spijkers.
Een overzicht van de aangehouden afvalscenario’s is in tabel 15 weergegeven.

Afvalscenario's
Materiaal
Hout
HDPE
Staal

stort
0%
10%
1%

verbranding
67%
85%
0%

recycling
33%
5%
87%

hergebruik
0%
0%
12%

Tabel 15 – afvalscenario’s
Als gemiddeld netto rendement van het Nederlandse afvalverbrandingsinstallatie (AVI) park is aangehouden:
22% elektrisch en 7 % thermisch, zoals dit is genoemd in de Bepalingsmethode. De verrekening geschiedt op
basis van de Lower Heating Values (LHV) die Ecoinvent in de procesbeschrijvingen geeft. De waarden hiervoor
zijn in tabel 16 weergegeven.

8

Op basis van de monitoringrapportages houten verpakkingen door Stichting Kringloop Hout over de jaren 2008 t/m 2012 kan
uitgegaan worden van een gemiddeld percentage van 33%. http://www.kringloophout.nl/monitoring-recycling
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat het recyclen van materiaal onder druk staat. Een toenemende stroom van hout en
houten verpakkingen naar de energiesector wordt gestimuleerd door de overheid. Hout en houten verpakkingen worden in
toenemende mate ingezet voor energetische toepassing, terwijl deze veelal nog prima voor producthergebruik en
materiaalrecycling kunnen worden ingezet. De subsidie op biomassa en de daardoor toegenomen vraag van bioenergiecentrales (BECs) naar hout als houtige biomassa zet sinds jaren het percentage materiaalhergebruik onder toenemende
druk.
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LHV van materialen
materiaal
hout
HDPE

hoeveelheid (MJ/kg)
13,99
42,47
Tabel 16 ‐ LHV van materialen

De forfaitaire transportafstanden voor de afvalscenario’s zijn in tabel 17 opgenomen en zijn afkomstig uit het
rekenregelproject behorende bij de Nationale Milieudatabase: Rekenregels GWW‐sector [5]. Deze forfaitaire
waarden zijn alleen gebruikt voor het afvalscenario van het HDPE van de kunststof pallets. Voor staal is gebruik
gemaakt van MRPI‐gegevens en daarin zijn de transportafstanden in verwerkt. Voor het hout is uitgegaan van
de door EPV opgegeven transportafstanden.

Transportafstanden ‐ afvalscenario
transport
materialen uit de afvalfase naar recycling
materialen uit de afvalfase naar stort
materialen uit de afvalfase naar verbranding

afstand
(km)
50
100
150

Tabel 17 – transportafstand van afvalscenario’s

2.5.

Verzameling van input‐ en outputgegevens

Er zijn milieu‐ingrepen van de processen verzameld uit het productsysteem binnen de volgende categorieën:
•
•
•
•
•
•

grondstoffen;
emissies naar lucht;
emissies naar water;
emissies naar bodem;
energie;
afval.

Het betreft de gegevens die specifiek betrekking hebben op de activiteiten van de leden van EPV. Dit heeft op
de volgende manier plaatsgevonden:
-

NIBE heeft een vragenlijst opgestuurd naar EPV.
EPV heeft de gegevens ingevuld
EPV heeft de ingevulde gegevens gecontroleerd ‐ eventueel extra navraag gedaan ‐ en verwerkt.

Gegevens van de kunststof pallets zijn in samenwerking met EPV besproken. Via publieke bronnen, o.a. de
website van een leverancier van kunststof pallets, zijn gegevens van de kunststof pallet verzameld.
Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets – NIBE bv
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De elektriciteit die bij EPV leden wordt gebruikt voor de productie van de pallets is afkomstig van het
Nederlandse net. De hoeveelheden zijn opgegeven door EPV.
Van de hulpmaterialen zijn beschikbare gegevens uit de Ecoinvent database gebruikt. Omdat de invloed van
deze materialen beperkt is op het eindresultaat, is de kwaliteit van de Ecoinventdata goed genoeg bevonden.
Voor ijzer is gebruik gemaakt van de meest recente MRPI gegevens van staal (“licht constructiestaal”).
Tijdens het productieproces ontstaat nagenoeg geen afval, omdat seriematig gewerkt wordt. Dit geldt voor
zowel de houten als de kunststof pallets. Daarom is het ontstaan van afval tijdens productieproces buiten
beschouwing gelaten. Bovendien is geen sprake van bouwafval tijdens de constructiefase, omdat deze fase niet
van toepassing is bij de pallets.
Een overzicht van de bronnen van de gegevens van de materialen waaruit de pallets bestaan, is in tabel 18
weergegeven.

Literatuurgegevens
stroom

bron voor gegevens

hout
ijzer
HDPE
staal

EPV
MRPI
Ecoinvent 2.2
MRPI
Tabel 18 – bronnen van data

2.6.

Datakwaliteit

2.6.1. Datakwaliteit en validatie van economische stromen
De gegevens van de processen in deze studie zijn een representatie voor de pallets van de leden van EPV. De
productsamenstelling heeft betrekking op veel gebruikte pallets: EUR/EPAL pallet 800x1200 mm. Voor de
kunststof pallets is het gewicht en samenstelling genomen van bestaande kunststof pallets. De inzet van
grondstoffen is gebaseerd op de huidige productsamenstelling. De energiegegevens zijn gebaseerd op een
schatting.
Emissies van CO2, CO, NOx, SOx, CxHy en stof treden op bij het verbruik van energie en zijn als zodanig
meegenomen in de berekening. Naast deze emissies bij het verbruik van energie treden er bij de productie van
de pallets geen emissies op. Ook voor de kunststof pallets is hier vanuit gegaan.
Wat betreft de datakwaliteit is in bijlage 2 (2.2) een beschrijving terug te vinden.

2.6.2. Datakwaliteit van de gegevens van milieu‐ingrepen
De LCA voldoet aan de eisen uit NEN 8006 wat betreft betrouwbaarheid, representativiteit en compleetheid.
De volledige datakwaliteit van de gegevens is beschreven in bijlage 2 (2.2).
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2.7.

Berekeningsprocedures

2.7.1. Algemeen
In de LCA zijn berekeningen gemaakt waarbij de rekenregels zijn gevolgd zoals deze zijn beschreven in de
Bepalingsmethode[3] en de rekenregels uit het Rekenregelproject [5]. Niet alle regels zijn in dit rapport van
toepassing, omdat de Bepalingsmethode gericht is op bouwwerken in de B&U en de GWW‐sector. Voor de
pallets is echter, indien van toepassing, zoveel mogelijk aangesloten op deze methodes.
Alle ingrepen die beschouwd zijn, zijn te vinden het bestand “SBK_Bepalingsmethode_15nov2011_VLCA.CSV”9,.
Hierin zijn ook opgenomen de schaduwkosten. De schaduwkosten zijn normalisatie‐ en weegfactoren in één.
De schaduwprijzen zijn uitgedrukt per eenheid karakterisatiescore en gaan dus direct naar euro’s.
Wat betreft de verschillende soorten energie zijn forfaitaire waarden aangehouden zoals te vinden zijn in
bijlage 2 (2.5). Van de verschillende soorten brandstoffen en elektriciteitsbronnen is rekening gehouden met de
winning en transport van de brandstoffen en het rendement van de omzetting en de distributie van de
energiestroom.

2.7.2. Allocatie
In een LCA moeten alle milieueffecten worden toegerekend aan een product(systeem). Toerekening of allocatie
houdt in dat de milieubelasting van een aantal productieprocessen wordt verdeeld over twee of meerdere
productsystemen. Hiervan is sprake in vier gevallen:
1.
2.
3.
4.

bij productie van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces (multi‐output);
bij verwerking van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces (multi‐input);
bij gebruik van secundaire grondstoffen;
bij hergebruik van materiaal.

In de twee laatste gevallen is er sprake van allocatie op de grens van een productsysteem. In alle vier de
gevallen moet de milieubelasting verdeeld worden over meerdere producten.
Bij productie van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces is de milieubelasting verdeeld op basis
van de massa van de geproduceerde producten. Een voorbeeld hiervan is de scheiding van afval waarin
aluminium een fractie vormt, naast fracties als bijvoorbeeld staal en plastic. Voor en tijdens het
scheidingsproces ontstaan milieueffecten die verdeeld moeten worden over de verschillende fracties. Ook bij
de meeste verwerkingsprocessen is de milieubelasting verdeeld op basis van de massa van de verwerkte
producten. Alleen bij de verschillende verbrandingsprocessen is rekening gehouden met de fysische
samenstelling van de verbrande producten. Hierbij is op basis van de samenstelling van de materialen
berekend wat het energie‐ en grondstoffenverbruik en de vrijkomende emissies van het betreffende materiaal
zijn. Er is daarbij uitgegaan van een gemiddelde Nederlandse afvalverbrandingsinstallatie.
Bij het gebruik van secundaire grondstoffen vindt allocatie plaats die afhankelijk is van het economische
omslagpunt. Het sloophout heeft in de afdankfase geen waarde. Het transport van het hout is toegerekend aan
de pallets. De houten pallets worden na gebruik gerecycled of verbrand. De kunststof pallets hebben in de
afdankfase ook geen waarde en worden na gebruik gestort, verbrand of gerecycled.

9

De SBK Bepalingsmethode, VLCA impact assessment rekenmethode, 15 november 2011 is ontwikkeld door de VLCA in
samenspraak met SBK om te kunnen rekenen met de SBK handleiding milieuprestaties gebouwen en MRPI. Het kan gebruikt
worden als import-bestand voor SimaPro. [7]
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Het ijzer/staal dat verwerkt is in de pallets heeft in de afdankfase een positieve waarde. Er wordt dus geen
economisch omslagpunt bereikt en daarom zijn de recyclingprocessen aan het einde van de levensduur door
gemodelleerd totdat het ijzer/staal opnieuw inzetbaar is.
Het ijzer/staal is opnieuw inzetbaar in eenzelfde materiaal‐ of productsysteem, waarbij geen achteruitgang van
technische eigenschappen plaatsvindt, waardoor het aantal cycli van deze inzet onbeperkt is. Voor het
gerecyclede ijzer/staal dat wordt ingezet, worden de opwerkprocessen meegenomen vanaf het moment na
sloop totdat een materiaal of product is verkregen dat opnieuw inzetbaar is in een productsysteem. Dit is in de
MRPI‐gegevens meegenomen.
Een overzicht van de allocatieprocedures in deze LCA zijn in bijlage 2 (2.4) allocatie terug te vinden.

2.8.

Projectdossier

De volledige onderbouwing van deze LCA is uit het projectdossier te herleiden.
Het projectdossier bestaat uit de volgende documenten:
-
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dit rapport met bijbehorende bijlagen,
een digitale dossiermap bij het NIBE,
de SimaPro‐database van dit project.
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3. RESULTATEN
De resultaten van de berekeningen worden in dit hoofdstuk weergegeven in tabellen en grafieken. Hierin zijn
de vijf typen pallets afgekort tot een code zodat tabellen en grafieken overzichtelijk blijven. In tabel 19 zijn de
gebruikte codes weergegeven.

Verwijzingen in de grafieken en tabellen
code grafiek type pallet

H‐VH
H‐GP
K‐P
K‐S
K‐SW

Hout ‐ volhouten klossen
Hout ‐ geperste klossen
Kunststof ‐ 100% virgin materiaal zonder wapening
Kunststof ‐ 100% secundair materiaal zonder wapening
Kunststof ‐ 100% secundair materiaal met wapening
Tabel 19 – coderingen in grafieken en tabellen

3.1.

milieuprofiel

De milieuprofielen in de onderstaande grafieken en tabellen zijn berekend conform de NEN 8006. De
gehanteerde karakterisatiefactoren en schaduwprijzen zijn vermeld in bijlage 5.

3.1.1. Karakterisatie
Productie
De productie van een pallet bestaat uit alle milieu‐ingrepen als gevolg van de grondstofwinning tot aan de
fabriekspoort (dit zijn alle processen tot en met de productie van de pallet in de fabriek), waarvandaan de
pallets worden getransporteerd om gebruikt te gaan worden. In grafiek 1 is het overzicht van de productie van
twee houten pallets (met volhouten klos en geperste klos) vergeleken met de productie van een drie typen
kunststof pallets. Per milieueffectcategorie is een vergelijking gemaakt tussen de beide typen pallets. De pallet
met de hoogste score wordt als 100% weergegeven. De score van de andere pallets wordt hiermee vergeleken.
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afvalvverwerkingslocaties zijn hie
erin opgenomeen. In grafiek 3 is het overzicht van de eiindelevensduurfase van
één pallet weergeggeven. Per milieueffectcateegorie is de ein
ndelevensduu
urfase van de hhouten en kunststof
v
palletts met elkaar vergeleken.
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Grafiek 3 – ka
arakterisatie vvan de eindeleevensduurfase
e van een houuten en een ku
unststof pallett
wel positieve als
a negatieve waarden te ziien. De negatiieve waarden zijn het gevolg van de
In grafiek 3 zijn zow
m
en het uitsparenn van nieuw te
e winnen
uitspaaring van enerrgie als gevolg van de verbbranding van materialen
grond
dstoffen als geevolg van de recycling van m
materialen. Wanneer
W
hout of kunststoffeen verbrand worden
w
met
energgieterugwinnin
ng, worden prrimaire grond stoffen/energgiebronnen uitgespaard om
m energie mee
e op te
wekkeen.
Met n
name op de milieueffectcat
m
tegorie broeikkaseffect scoo
ort de houten pallet beduideend beter dan
n de
kunststof pallet. Oo
ok in de categgorieën ecotoxxiciteit zoetwaater en terresstrisch ecotoxiiciteit scoort de
d houten
n zijn in het vo
oordeel van dee kunststof pa
allet.
pallett beter dan dee kunststof pallet. De anderre categorieën
Het veerschil tussen de kunststof pallets onderrling is het gevvolg van de wapening. Er iss in de pallets met
wapening 3 kg staaal toegevoegd en de rest vaan de materiallen is hetzelfd
de materiaal m
met dezelfde hoeveelheid.
h
overigens geldt hetzelfde vooor kunststof)), waardoor
Het reecyclen van sttaal levert possitieve milieueeffecten op (o
in de grafiek duidelijk wordt dat op sommige milieueffectcaategorieën de
e kunststof paallets met wap
pening een
betere score heeft dan de kunststof pallets zoonder wapening. Het extra materiaal staaal levert dus in de
ef effect op vooor de resultaaten.
eindelevensduur faase een positie
eid
Functtionele eenhe
De miilieueffecten van
v de functio
onele eenheidd van de palletts bestaan uit alle milieuefffecten tijdenss de
produ
uctie, transporten, reparatie (hout) en eeinde levensdu
uur van 100.000 trips van dde pallets. Om
mdat reparatiee
alleen
n bij de houten pallets voorrkomt is dit noog niet naar vo
oren gekomen
n in de hierbooven weergegeven
karaktterisatiegrafieeken. In grafie
ek 4 is het oveerzicht van de totale functio
onele eenheidd van de palletts
weerggegeven. Hierrin is reparatie
e van de houteen pallets wel meegenome
en. Per milieueeffectcategoriie is de
functiionele eenheid van 100.000
0 trips met dee houten en ku
unststof pallets met elkaar vergeleken.
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Grafiek 4 – karakterisatie
k
van de functiionele eenheid
d van een houuten en een ku
unststof pallett
d voor de fu
unctionele eennheid van 100
0.000 trips de houten palletts in het mere
endeel van
Uit grrafiek 4 blijkt dat
p
Alleen
n op de milieuueffectcategorrieën
de milieueffectcateegorieën beter scoren dan dde kunststof pallets.
erkeershinder en hinder ge luid scoort de
e kunststof
eutrofiëring, abiotische depletie (non fuel), laandgebruik, ve
b
categorieën brooeikaseffect en humane toxxiciteit scoort de houten pa
allet
pallett beter. In de belangrijke
aanzieenlijk beter daan de kunststo
of pallets.
Wat b
betreft de hou
uten pallets on
nderling is te zzien dat de ho
outen pallets met volhouteen klossen in alle
a
categorieën beter scoort
s
dan de houten palle ts met gepersste klossen.
betreft de kun
nststof pallets onderling, sc oren de palletts met primair materiaal in de meeste ca
ategorieën
Wat b
slechtter dan de and
dere twee kun
nststof palletss. Het staal in de kunststof pallets met seecundair HDPE en
wapening levert eeen iets hogere
e score op in aalle milieueffectcategorieën
n dan de kunsttstof pallets met
m secundairr
HDPE en zonder waapening.
uprofiel
Milieu
Het m
milieuprofiel vaan de function
nele eenheid is in tabel 20 weergegeven. De milieuefffecten van de functionele
eenheeid van de palllets bestaan uit
u alle milieueeffecten tijdens de producttie, transporteen, reparatie (hout) en
einde levensduur van
v 100.000 trrips van de paallets.
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Karakterisatie totaal 100.000 trips houten en kunststof pallet
Milieueffectcategorie

eenheid

H-VH

H-GP

K-P

K-S

global warming (GWP)

kg CO2 eq

9,40E+04

1,07E+05

2,40E+05

1,95E+05

2,14E+05

ozone layer depletion (ODP)

kg CFC‐11 eq

1,83E‐02

1,99E‐02

3,81E‐02

3,91E‐02

4,15E‐02

human toxicity (HT)

kg 1,4‐DB eq

3,55E+04

4,20E+04

4,39E+04

4,50E+04

4,92E+04

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

kg 1,4‐DB eq

1,77E+03

2,06E+03

2,42E+03

1,93E+03

2,11E+03

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

kg 1,4‐DB eq

4,35E+06

5,92E+06

4,71E+06

6,18E+06

6,95E+06

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

kg 1,4‐DB eq

3,54E+02

4,43E+02

4,54E+02

7,66E+02

8,04E+02

photochemical oxidation (POCP)

kg C2H4

1,20E+02

1,30E+02

1,70E+02

7,46E+01

8,69E+01

acidification (AP)

kg SO2 eq

6,72E+02

7,27E+02

8,02E+02

6,01E+02

6,98E+02

eutrophication (EP)

kg PO4‐‐‐ eq

1,48E+02

1,55E+02

1,21E+02

1,11E+02

1,30E+02

biotic depletion

mbp

8,38E‐02

8,76E‐02

5,59E+00

‐1,44E‐01

‐1,35E‐01

abiotic depletion, non fuel (AD)

kg Sb eq

5,00E‐01

5,55E‐01

3,24E‐01

3,57E‐01

4,03E‐01

abiotic depletion, fuel (AD)

kg Sb eq

6,58E+02

7,94E+02

1,75E+03

7,23E+02

8,57E+02

Eco99 EQ Landuse

PDF*m2yr

2,45E+03

2,51E+03

1,57E+03

1,58E+03

1,81E+03

Malodorous air

m3 air

3,94E+08

6,46E+08

5,90E+08

6,35E+08

6,83E+08

Roadnoise

DALY

5,38E+00

5,40E+00

3,81E+00

3,81E+00

4,41E+00

Hinder geluid

mbp

2,08E+05

2,49E+05

1,42E+05

1,55E+05

1,74E+05

Hinder licht

mbp

9,83E+03

1,21E+04

2,36E+04

1,26E+04

1,40E+04

Hinder calamiteiten

mbp

8,29E+03

1,01E+04

2,19E+04

1,07E+04

1,20E+04

Energy, primary (MJ)

MJ

2,47E+06

3,48E+06

4,35E+06

1,88E+06

2,10E+06

Energy, primary, renewable (MJ)

MJ

9,29E+05

1,62E+06

8,37E+04

6,78E+04

7,07E+04

Energy, primary, non‐renewable (MJ)

MJ

1,54E+06

1,85E+06

4,26E+06

1,81E+06

2,03E+06

Water, fresh water use

kg

1,46E+05

1,84E+05

3,06E+05

3,21E+05

3,37E+05

kg

1,22E+04

1,44E+04

1,08E+04

1,18E+04

1,27E+04

2,64E+04

2,84E+04

2,70E+04

2,74E+04

3,01E+04

Waste, hazardous (kg)

11
11

Waste, non hazardous (kg)

kg

K-SW

Tabel 20 – milieuprofielen van 100.000 trips van de vijf typen pallets

3.1.2. Monetarisatie12
Om een beter begrip te krijgen van het belang van de verschillende effectscores kunnen deze uitgedrukt
worden in schaduwkosten. De schaduwkosten van de verschillende milieueffectcategorieën kunnen bij elkaar
opgeteld worden om zo tot één score te komen voor de milieu‐impact. In de onderstaande grafieken wordt zo
de bijdrage van elk milieueffect aan de totale milieuscore inzichtelijk gemaakt. In bijlage 4 zijn de gegevens van

11

De milieumaten gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval kunnen niet direct met het LCA-programma berekend worden. Zij zijn
daarom alleen in deze tabel weergegeven en niet in de andere grafieken en tabellen.

12

Volgens de ISO14044 is het niet toegestaan in vergelijkende LCA’s monetarisatie toe te passen. Echter, de optelling wordt
vaak gedaan en vergemakkelijkt de interpretatie van de resultaten. In de Nederlandse bouw is de schaduwprijsmethodiek een
breed gedragen methode om tot een een-punts-score te komen en daarom is er in deze LCA voor gekozen het toe te passen.
Dit deel van de studie voldoet daarom echter niet aan de ISO14044.
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de graafieken in tabelvorm terug te vinden. Ziee voor meer achtergrondinfformatie overr de monetarissering bijlage
6 (parragraaf 1.8 weeging).
Produ
uctie
De productie van een
e pallet besttaat uit alle m
milieu‐ingrepen
n als gevolg va
an de grondsttofwinning tott aan de
ot en met de pproductie van de pallet in de fabriek ‐ waaarvandaan de
e pallets
fabrieekspoort ‐ allee processen to
wordeen getransporrteerd om geb
bruikt te gaann worden. In grafiek
g
5 zijn de
d schaduwkoosten van de productie
p
van
één pallet weergeggeven.

wkosten van de
d productie vvan een houteen en een kunsststof pallet
Grafieek 5 – schaduw
In grafiek 5 is te zieen dat de scha
aduwkosten vooor de producctie van de ho
outen pallets eeen stuk lagerr zijn dan van
d verschillende grondstofffen van de pallets: bij de
de kunststof palletss. Dit verschil is goed te verrklaren door de
nlijk minder m
milieueffecten op dan bij de
e winning van aardolie voorr de kunststoff
winning van hout treden aanzien
k
het versschil tussen prrimair en secu
undair HDPE bij
b de kunststoof pallets ook duidelijk
palletts. Daarnaast komt
naar vvoren in de grrafiek. Het verrschil tussen pprimair en seccundair kunstsstof pallets is w
wellicht minder groot dan
verwaacht. De verklaring hiervoor is dat de hett spuitgietproces een belan
ngrijke bijdragge levert aan het
h totaal. De
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milieu
ukosten zijn vo
oor beide palllets gelijk. Vooor de kunststo
of pallet met primair
p
materriaal (zonder wapening)
w
zorgt het spuitgiet proces voor circa
c
50% van de milieukostten. Voor de kunststof
k
palleet met secund
dair materiaal
zorgt ditzelfde procces voor 70% van de milieuukosten. De milieukosten
m
va
an primair maateriaal van HDPE zijn
ongevveer 2,4 zo ho
oog als van het secundaire m
materiaal.
De sch
haduwkosten worden in grrote mate verooorzaakt doorr de milieueffe
ectcategorieëën broeikasefffect en
humaane toxiciteit. Ook de categorie verzuringg levert een su
ubstantiële bijjdrage, met n ame voor de kunststof
pallett.
Transsporten
De miilieueffecten van
v de transporten van de pallets bestaaan uit milieuefffecten die onntstaan in de gebruiksfase.
g
Het gaaat hier om de transporten
n van de pallettproducent en alle transpo
orten gedurennde de levensd
duur van een
pallett. De transportten naar de affvalscenario’ss zijn niet mee
egenomen, de
eze zijn opgennomen bij de
afvalsscenario’s. In grafiek
g
6 zijn de
d schaduwkoosten van de transporten
t
van 100.000 trrips weergegeven.

Grafieek 6 – schaduw
wkosten van dde transport van
v een houten
n en een kunsststof pallet
haduwkosten van de transp
porten zijn vooor de houten pallets wat hoger dan van de kunststof pallets,
De sch
omdaat de houten pallets
p
iets zwaarder zijn daan de kunststo
of pallets. De kunststof pall ets met wape
ening hebben
een hogere score dan
d de kunststtof pallets zonnder wapening, als gevolg van
v het hogerre gewicht. Da
aarnaast
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wordeen er in totaaal wat meer kilometers afgeelegd met de houten pallets dan met de kunststof pallets, omdat
er meeer houten pallets uitvallen en dus ook m
meer geproduceerd worden
n waarvoor exxtra transporten nodig zijn.
De sch
haduwkosten worden in grrote mate verooorzaakt doorr de milieueffe
ectcategorieëën broeikasefffect en
humaane toxiciteit. Ook de categorieën verzurring, vermestin
ng en verkeerrshinder levere
ren een substa
antiële
bijdraage.
Eindee levensduur
De miilieueffecten van
v de eindele
evensduurfas e van de palle
ets bestaan uit de milieuefffecten die onttstaan als
gevolgg van recyclin
ng, verbrandin
ng en stort vann de materiale
en. Ook de tra
ansporten naaar de
afvalvverwerkingslocaties zijn hie
erin opgenomeen. In grafiek 7 zijn de schaduwkosten vaan de eindelevensduurfasee
van ééén pallet weeergegeven.

G
Grafiek 7 – scchaduwkosten
n van de eindee levensduur van
v een houten
n en een kunsststof pallet
d
voorrdeel van de eenergieterugw
winning van de
e verbrandingg van hout te zien.
z
Ook
In grafiek 7 is het duidelijke
winning van energie
e
door de
d verbrandinng en daarnaast recycling va
an kunststof leevert een voo
ordeel voor
terugw
kunststof op. Waarr de milieueffe
ectcategorie bbroeikaseffectt voor de houtten pallets vooor de grootste negatieve
duwkosten zo
orgt (moet gezzien worden aals milieuwinstt), levert deze
e categorie bijj de kunststof pallets juist
schad
een positieve scoree (een negatie
ef impact op hhet milieu dus).
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Functtionele eenhe
eid
De miilieueffecten van
v de functio
onele eenheidd van de palletts bestaan uit alle milieuefffecten die tijd
dens de
produ
uctie, transporten, reparatie (houten pal lets) en einde
e levensduur van
v 100.000 trrips van de pa
allets
veroo
orzaakt wordeen. In grafiek 8 is het overziccht van de tottale functione
ele eenheid vaan 100.000 trips van de
houteen en kunststo
of pallets weergegeven.

Grafieek 8 – schaduw
wkosten van de
d totale funcctionele eenheeid van een ho
outen en een kkunststof palle
et
Grafieek 8 laat zien dat
d het gebruik van houtenn pallets een duidelijk
d
milieuvoordeel opplevert ten opzzichte van de
kunststof pallets. De
D milieueffecctcategorie brooeikaseffect maakt
m
het grootste verschill tussen de tw
wee typen
d kleinere bijdrage in de m
milieueffectcattegorie human
ne toxiciteit zoorgt voor een
n substantieel
palletts, maar ook de
lageree score voor de
d houten palllets. Ook is te zien dat de houten
h
pallets met volhouteen klos beter scoren dan
de pallets met een geperste kloss.Om inzicht tee geven in de samenhang tussen
t
de versschillende fase
es zijn in
o
de totale
e functionele eeenheid van 100.000
1
trips.
tabel 21 de schaduwkosten weergegeven perr fase, gezien over
n zijn net als hierboven
h
de fases
f
productiie, gebruik (trransport) en einde levensduuur in beschouwing
Hierin
genom
men. Daaraan
n toegevoegd is nog een on derhoudsfase
e (reparatie), welke
w
alleen vvan toepassing is voor de
houteen pallets.
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Schaduuwkosten 100.000 trips
Sc
chaduwkoste
en
H-VH

Fase
e

Produ
uctie
Transsport
Reparatie
Eindee levensduurr

€ 4.088
8,90
€ 13.892
2,84
€ 436
6,45
€ 2.965,81‐

Totaa
al

€ 15.452
2,39

H-G
GP

K-P

K-S

K-SW

€ 5. 755,01
€ 13. 892,84
€ 642,94
€ 2.9965,81‐

€ 12.270,03
€ 11.465,43
€ ‐
€ 350,87

€ 8.515,442
€ 11.465,443
€‐
€ 350, 87

€ 9.566,13
€ 13.309,13
€ ‐
€ 208,06‐

€ 17. 324,99

€ 24.086,32

€ 20.331, 72

€ 22.667,20
2

Tabel 211 – Schaduwkkosten van 100
0.000 trips, peer fase, per tyypen pallet
haduwkosten van de palletts, gezien overr 100.000 trip
ps, worden voo
or de houten en kunststof pallets voor
De sch
het grrootste deel bepaald
b
door het
h transport in de gebruikksfase, behalve
e voor de kunnststof pallets gemaakt van
primaair HDPE. Voorr deze pallet is het de prod uctie die voorr de belangrijk
kste bijdrage aaan de schadu
uwkosten
zorgt.. De houten pallets en de kunststof palleet met wapeniing hebben ee
en milieuwinstt in de einde
levenssduurfase. Vo
oor hout is dezze winst aanziienlijk hoger dan
d voor de kunststof palleet. De bijdrage
e van de
reparaatie van houteen pallets aan
n de schaduwkkosten is bepe
erkt. De gegevvens uit tabel 21 zijn in grafiek 9 in een
diagraam weergegevven.

G
Grafiek
9 – sch
haduwkosten vvan de totale functionele
f
ee
enheid per faase
et lastig te zien
n in de grafiekk wat de verscchillen van de
Door de negatieve score van de einde levensdduurfase is he
n. Hierin is hett verschil van 25% tussen
totalee score zijn. Daaarom zijn in grafiek 10 de totaal scores weergegeven
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de ho
outen pallet met
m volhouten klossen met dde beste kunsststof pallet duidelijker te zzien. Het verscchil tussen de
houteen pallet met de
d geperste klossen
k
en de beste kunststof pallet is me
et 15% ook aaanzienlijk te noemen.

Grafieek 10 – schadu
uwkosten van
n de totale funnctionele eenh
heid

33.2.

G
Gevoeligh
heidsanaalyses

Door middel van geevoeligheidsanalyses wordtt de invloed van
v de belangrrijkste keuzes en aannamess op de
paald. Dit zegt iets over de rrobuustheid van
v de resultaten. Indien deeze invloed kle
einer is dan
eindreesultaten bep
20%, is dit acceptab
bel. In tabel 22 is een overzzicht van de gevoeligheidsa
analyses weerrgegeven.
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Onderwerp van gevoeligheidsanalyse
Geografische spreiding

Spreiding in gemiddelde samenstelling

Afvalverwerking scenario’s:
energieterugwinning

LCA specifiek ‐ uitvalpercentage

LCA specifiek – gewicht hout

Reden
Voor de afstanden in de gebruiksfase is het interessant om te
weten hoe groot de invloed is, omdat de waarden geschat
zijn en een behoorlijke range hebben op verschillende
onderdelen.
Er zijn verschillende soorten kunststof pallets. Er zijn in dit
onderzoek verschillende typen kunststof pallets berekend.
Het is niet nodig hiervoor een gevoeligheidsanalyse uit te
voeren.
Voor de houten pallets is een gemiddeld gewicht berekend
uit een meting van een aantal pallets. In de
gevoeligheidsanalyse is de variatie tussen het hoogst
gewogen gewicht en het laagst gewogen gewicht berekend.
Hoe hoger het gewicht, hoe meer effect op het milieu als
gevolg van de vrachtwagen waarin zij vervoerd worden.
Er is zoveel mogelijk uitgegaan van het door de NEN 8006
aangegeven defaultscenario’s, behalve voor het hout.
Hiervan is uitgaan van de door EPV opgegeven
afvalscenario’s. Voor het hout en het kunststof is uitgegaan
van een terugwinning van energie. De invloed hiervan op de
LCA wordt in deze gevoeligheidsanalyse weergegeven.
De levensduur, of het aantal trips, van de pallet is een
onzekere factor. In deze gevoeligheidsanalyse wordt de
invloed van het uitvalpercentage bekeken.
Het gewicht van de pallets varieert als gevolg van houtsoort
en relatieve vochtigheid. In deze gevoeligheidsanalyse is de
hoogst en laagst gemeten waarde vergeleken met het
gemiddelde.
Tabel 22 – overzicht gevoeligheidsanalyses

3.2.1. Geografische spreiding
In figuur 3 en 4 is voor iedere route een range opgegeven voor de transportafstand. Bij de hiervoor
gepresenteerde resultaten is uitgegaan van de gemiddelde afstanden. In deze gevoeligheidsanalyse wordt de
invloed van dit gemiddelde getoetst op de kortste en langste afstanden. In tabel 23 is de invloed hiervan per
milieueffectcategorie weergegeven en indien rood, is dit een overschrijding van de maximaal toegestane
afwijking.
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Gevoeligheidsanalyse kortste en langste afstand

langst

gemiddeld

kortst

K-SW

langst

gemiddeld

kortst

K-S

langst

kortst

gemiddeld

K-P

langst

gemiddeld

kortst

H-GP

langst

Milieueffectcategorie

gemiddeld

kortst

H-VH

global warming (GWP)

76% 100% 124% 79% 100% 121% 92% 100% 108% 90% 100% 110% 90% 100% 110%

ozone layer depletion (ODP)

80% 100% 120% 82% 100% 118% 92% 100% 108% 92% 100% 108% 92% 100% 108%

human toxicity (HT)

82% 100% 118% 85% 100% 115% 88% 100% 112% 88% 100% 112% 88% 100% 112%

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

84% 100% 116% 87% 100% 113% 90% 100% 110% 88% 100% 112% 87% 100% 113%

Ecotoxcity, marine water (MAETP)

74% 100% 126% 81% 100% 119% 80% 100% 120% 85% 100% 115% 84% 100% 116%

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

85% 100% 115% 88% 100% 112% 90% 100% 110% 94% 100% 106% 94% 100% 106%

photochemical oxidation (POCP)

86% 100% 114% 87% 100% 113% 92% 100% 108% 81% 100% 119% 81% 100% 119%

acidification (AP)

82% 100% 118% 83% 100% 117% 87% 100% 113% 83% 100% 117% 83% 100% 117%

eutrophication (EP)

82% 100% 118% 83% 100% 117% 81% 100% 119% 80% 100% 120% 80% 100% 120%

biotic depletion

82% 100% 118% 82% 100% 118% 100% 100% 100% 109% 100% 91% 111% 100% 89%

abiotic depletion, non fuel (AD)

85% 100% 115% 86% 100% 114% 81% 100% 119% 82% 100% 118% 82% 100% 118%

abiotic depletion, fuel (AD)

75% 100% 125% 79% 100% 121% 92% 100% 108% 81% 100% 119% 81% 100% 119%

Eco99 EQLanduse

84% 100% 116% 84% 100% 116% 79% 100% 121% 79% 100% 121% 79% 100% 121%

Maloours air

79% 100% 121% 87% 100% 113% 88% 100% 112% 89% 100% 111% 88% 100% 112%

Roadnoise

81% 100% 119% 81% 100% 119% 78% 100% 122% 78% 100% 122% 78% 100% 122%

Hinder geluid

85% 100% 115% 88% 100% 112% 82% 100% 118% 83% 100% 117% 83% 100% 117%

Hinder licht

76% 100% 124% 81% 100% 119% 92% 100% 108% 84% 100% 116% 84% 100% 116%

Hinder calamiteiten

75% 100% 125% 79% 100% 121% 92% 100% 108% 84% 100% 116% 83% 100% 117%

Energy, primary (MJ)

84% 100% 116% 89% 100% 111% 93% 100% 107% 83% 100% 117% 82% 100% 118%

Energy, primary, renewable (MJ)

99% 100% 101% 100% 100% 100% 95% 100% 105% 94% 100% 106% 93% 100% 107%

Energy, primary, non‐renewable (MJ)

75% 100% 125% 80% 100% 120% 93% 100% 107% 82% 100% 118% 82% 100% 118%

Tabel 23 – gevoeligheidsanalyse geografische spreiding
Op diverse milieueffectcategorieën zijn de afwijkingen groter dan 20%. De invloed van de transportafstand is
dan ook groot te noemen. Wanneer de effecten op de totale schaduwkosten genomen wordt, zijn de
verschillen minder groot. Voor de houten pallets is de invloed groter dan voor de kunststof pallets. Dit is in
tabel 24 weergegeven (de verhoudingen tussen de scenario’s zijn niet veranderd in deze gevoeligheidsanalyse).

Gevoeligheidsanalyse kortste en langste afstand ‐
monetarisatie ‐ totaal
kortst
gemiddeld

H-VH

H-GP

K-P

K-S

K-SW

80%
100%
120%

82%
100%
118%

89%
100%
111%

87%
100%
113%

87%
100%
113%

langst
Tabel 24 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten geografische spreiding
De gegevens uit tabel 24 zijn in grafiek 10 schematisch weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse kortste ‐ langste
transportafstand
€ 30000,000
€ 25000,000
€ 20000,000
kortst
€ 15000,000

gemiddeld
langst

€ 10000,000
€ 5000,000
€‐
H‐VH

H‐GP

K‐P

K‐S

K‐SW

Grafiek 10 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten geografische spreiding

3.2.2. Spreiding gemiddelde samenstelling
Er zijn verschillende typen kunststof pallets in dit onderzoek belicht. De bandbreedte wat betreft het gewicht
tussen de drie onderzochte typen kunststof pallets (18,5 kg ‐ 21,5 kg) is groot genoeg om geen
gevoeligheidsanalyse hiervoor uit te voeren (pallets zwaarder dan 21,5 kg en lichter dan 18,5 kg zullen niet
vergelijkbaar zijn met de houten pallets). Voor de houten pallets ligt dit anders, omdat het gewicht van de
pallet het resultaat is van een middeling van het wegen van een aantal pallets. In de gevoeligheidsanalyse zijn
deze twee uiterste afgezet tegen het gemiddelde. In tabel 25 zijn hiervan de resultaten weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse gewicht houten pallets

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

97%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

99%

100% 102%

97%

100% 105%

97%

100% 105%

98%

100% 103%

99%

100% 102%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

Energy, primary (MJ)
Energy, primary, renewable (MJ)
Energy, primary, non‐renewable (MJ)

99%

100% 101%

99%

100% 101%

102% 100%
98%

97%

100% 104%

101% 100%
98%

23,3 kg

21,4 kg

gemiddeld

23,3 kg

gemiddeld

H-GP

global warming (GWP)
ozone layer depletion (ODP)
human toxicity (HT)
Ecotoxicity, fresh water (FAETP)
Ecotoxicity, marine water (MAETP)
Ecotoxicity, terrestric (TETP)
photochemical oxidation (POCP)
acidification (AP)
eutrophication (EP)
biotic depletion
abiotic depletion, non fuel (AD)
abiotic depletion, fuel (AD)
Eco99 EQ Landuse
Malodorous air
Roadnoise
Hinder geluid
Hinder licht
Hinder calamiteiten

Milieueffectcategorie

21,4 kg

H-VH

98%

100% 103%

Tabel 25 – gevoeligheidsanalyse spreiding gemiddelde samenstelling 1
Het verschil in gewicht van de houten pallets is van geringe invloed op de resultaten. De maximale afwijking is
4%. De gegevens uit tabel 25 zijn in grafiek 11 schematisch weergegeven.
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Gra
afiek 11 – gevvoeligheidsanaalyse schaduw
wkosten gewiccht houten palllets

3.2.3. Afvalscenari
A
io’s: energi eterugwinn
ning
k
is err van uitgegaaan dat er energ
gie wordt teruuggewonnen waarmee
Bij de verbranding van hout en kunststof
middelde Nede
erlandse enerrgiemix wordtt uitgespaard. De invloed vaan de toereke
ening van de
energgie van de gem
milieu
uwinst van uittgespaarde en
nergie aan de pallet (zowel voor de houte
en als de kunsststof pallet) is
i in deze
gevoeeligheidsanalyyse in beeld ge
ebracht in tabbel 26.
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Gevoeligheidsanalyse energieterugwinning

Met

Met

K-SW
Zonder

K-S
Met

K-P
Met

Met

Met

H-GP

Zonder

Milieueffectcategorie

Zonder

Met

H-VH

global warming (GWP)

100% 146% 100% 140% 100% 126% 100% 132% 100% 129%

ozone layer depletion (ODP)

100% 112% 100% 111% 100% 108% 100% 108% 100% 108%

human toxicity (HT)

100% 115% 100% 113% 100% 118% 100% 117% 100% 116%

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

100% 104% 100% 103% 100% 104% 100% 105% 100% 105%

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

100% 156% 100% 141% 100% 175% 100% 157% 100% 151%

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

100% 107% 100% 106% 100% 108% 100% 105% 100% 104%

photochemical oxidation (POCP)

100% 104% 100% 104% 100% 104% 100% 109% 100% 108%

acidification (AP)

100% 109% 100% 108% 100% 110% 100% 114% 100% 112%

eutrophication (EP)

100% 105% 100% 105% 100% 109% 100% 110% 100% 108%

biotic depletion

100% 102% 100% 101% 100% 100% 100%

abiotic depletion, non fuel (AD)

100% 101% 100% 101% 100% 102% 100% 102% 100% 102%

99%

100%

99%

abiotic depletion, fuel (AD)

100% 151% 100% 143% 100% 128% 100% 167% 100% 157%

Eco99 EQ Landuse

100% 101% 100% 101% 100% 101% 100% 101% 100% 101%

Malodorous air

100% 145% 100% 127% 100% 143% 100% 140% 100% 137%

Roadnoise

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hinder geluid

100% 112% 100% 110% 100% 126% 100% 124% 100% 121%

Hinder licht

100% 149% 100% 139% 100% 129% 100% 155% 100% 149%

Hinder calamiteiten

100% 157% 100% 147% 100% 131% 100% 163% 100% 157%

Energy, primary (MJ)

100% 130% 100% 121% 100% 124% 100% 157% 100% 151%

Energy, primary, renewable (MJ)

100% 103% 100% 102% 100% 146% 100% 157% 100% 155%

Energy, primary, non‐renewable (MJ)

100% 146% 100% 138% 100% 124% 100% 157% 100% 150%

Tabel 26 – gevoeligheidsanalyse afvalscenario: energieterugwinning
Het toerekenen van de energieterugwinning tijdens de verbranding blijkt van zeer grote invloed op veel van de
milieueffectcategorieën, waaronder de belangrijke categorieën broeikaseffect en humane toxiciteit. In tabel 27
is de invloed hiervan op de schaduwkosten weergegeven.
Gevoeligheidsanalyse energieterugwinning ‐ monetarisatie ‐ totaal
Met

H-VH

H-GP

K-P

K-S

K-SW

100%

100%

100%

100%

100%

Zonder
122%
120%
121%
125%
122%
Tabel 27 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten energieterugwinning
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De invloed op de schaduwkosten is eveneens groot. Energieterugwinning is dus een belangrijk aspect voor de
resultaten. Voor de houten en kunststof pallets is het effect relatief bijna gelijk. De gegevens uit tabel 27 zijn in
grafiek 12 schematisch weergegeven.

Gevoeligheidsanalyse energieterugwinning
€ 35000,000
€ 30000,000
€ 25000,000
€ 20000,000
Met
€ 15000,000

Zonder

€ 10000,000
€ 5000,000
€‐
H‐VH

H‐GP

K‐P

K‐S

K‐SW

Grafiek 12 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten energieterugwinning

3.2.4. Uitvalpercentage
Het aantal trips dat een pallet gemiddeld ingezet kan worden is gebaseerd op een inschatting. In verschillende
LCA‐onderzoeken zijn uiteenlopende getallen hiervoor aangehouden. In deze gevoeligheidsanalyse is gekeken
naar de situatie waarin het uitvalspercentage de helft minder en tweemaal zo hoog is. Dit betekent voor de
kunststof pallets 1%, 2% (uitgangspunt rapport) en 4% uitvalpercentage, en voor de houten pallets 2%, 4%
(uitgangspunt rapport) en 8% In tabel 28 zijn de resultaten weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse uitvalpercentage

dubbel

gemiddeld

helft

K-SW
dubbel

gemiddeld

helft

K-S
dubbel

helft

gemiddeld

K-P
dubbel

helft

dubbel

gemiddeld

helft

Milieueffectcategorie

gemiddeld

H-GP

H-VH

global warming (GWP)

103% 100%

95%

97%

100% 106%

67%

100% 166%

71%

100% 158%

72%

100% 156%

ozone layer depletion (ODP)

94%

100% 112%

91%

100% 118%

67%

100% 165%

67%

100% 166%

68%

100% 163%

human toxicity (HT)

91%

100% 119%

85%

100% 130%

76%

100% 148%

76%

100% 149%

77%

100% 146%

100% 127%

100% 145%

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

87%

Ecotoxcity, marine water (MAETP)

107% 100%

82%

100% 136%

71%

100% 158%

76%

100% 148%

78%

87%

93%

100% 114%

94%

100% 113%

83%

100% 133%

84%

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

100% 131%

86%

100% 128%

80%

100% 141%

71%

100% 158%

62%

100% 175%

64%

100% 173%

photochemical oxidation (POCP)

83%

100% 133%

81%

100% 138%

68%

100% 164%

91%

100% 119%

90%

100% 119%

acidification (AP)

91%

100% 118%

88%

100% 123%

78%

100% 145%

87%

100% 126%

87%

100% 126%

eutrophication (EP)

91%

100% 118%

90%

100% 121%

90%

100% 119%

94%

100% 112%

94%

100% 113%

biotic depletion

92%

100% 117%

90%

100% 120%

51%

100% 199%

30%

100% 239%

26%

100% 249%

abiotic depletion, non fuel (AD)

90%

100% 119%

87%

100% 126%

92%

100% 115%

88%

100% 123%

89%

100% 121%

abiotic depletion, fuel (AD)

104% 100%

91%

96%

100% 108%

67%

100% 166%

91%

100% 118%

90%

100% 119%

Eco99 EQ Landuse

88%

100% 125%

87%

100% 126%

96%

100% 107%

96%

100% 108%

97%

100% 107%

Maloours air

98%

100% 105%

81%

100% 137%

75%

100% 150%

73%

100% 153%

75%

100% 149%

Roadnoise

92%

100% 115%

92%

100% 115%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

99%

100% 103%

Hinder geluid

86%

100% 128%

81%

100% 139%

90%

100% 120%

86%

100% 127%

88%

100% 124%

Hinder licht

103% 100%

94%

94%

100% 112%

68%

100% 164%

84%

100% 132%

85%

100% 129%

Hinder calamiteiten

105% 100%

90%

96%

100% 107%

67%

100% 165%

85%

100% 129%

87%

100% 126%

Energy, primary (MJ)

87%

100% 125%

78%

100% 145%

66%

100% 168%

87%

100% 125%

89%

100% 123%

Energy, primary, renewable (MJ)

60%

100% 180%

57%

100% 186%

61%

100% 179%

63%

100% 174%

65%

100% 171%

Energy, primary, non‐renewable (MJ)

104% 100%

96%

100% 109%

66%

100% 168%

88%

100% 124%

89%

100% 121%

92%

Tabel 28 – gevoeligheidsanalyse uitvalpercentage

De invloed van het uitvalpercentage is van groot belang in veel van de milieueffectcategorieën, met name bij
de kunststof pallets. In enkele categorieën (global warming, ecotoxiteit zoutwater en hinder licht en
calamiteiten) van de houten pallets met volhouten klos is een afname van de milieueffecten naarmate het
uitvalpercentage hoger wordt. Dit is te verklaren uit het feit dat er dan meer hout wordt verbrand en
gerecycled wordt en dit leidt tot een positieve bijdrage in plaats van een negatieve bijdrage op deze
milieueffectcategorieën (wat een direct gevolg is van vermeden energie of vermeden primaire grondstoffen).
De invloed op de totale schaduwkosten van het uitvalpercentage is weergegeven in tabel 29.

Gevoeligheidsanalyse uitvalpercentage ‐ monetarisatie ‐ totaal
H-VH

H-GP

K-P

K-S

K-SW

helft

95%

91%

74%

78%

79%

gemiddeld

100%

100%

100%

100%

100%

dubbel

109%
118%
153%
144%
142%
Tabel 29 – gevoeligheidsanalyse uitvalpercentage
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Ook op de totale schaduwkosten heeft het uitvalpercentage grote invloed, met name voor de kunststof pallets
is groot te noemen. De gegevens uit tabel 29 zijn schematisch weergegeven in grafiek 13.

Gevoeligheidsanalyse uitvalpercentage
€ 40000,000
€ 35000,000
€ 30000,000
€ 25000,000
helft
€ 20000,000

gemiddeld

€ 15000,000

dubbel

€ 10000,000
€ 5000,000
€‐
H‐VH

H‐GP

K‐P

K‐S

K‐SW

Grafiek 13 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten uitvalpercentage
De grafiek laat zien dat de uitgangspunten voor het uitvalpercentage van groot belang zijn, met name voor de
kunststof pallets, waar de invloed veel groter is. Dit is eenvoudig te verklaren doordat de productie van de
kunststof pallets een veel grotere bijdrage levert dan de productie van de houten pallets.

3.2.5. Gewicht houten pallets
Het gewicht van de pallets varieert als gevolg van houtsoort en relatieve vochtigheid. In deze
gevoeligheidsanalyse is de hoogst en laagst gemeten waarde vergeleken met het gemiddelde. In tabel 30 zijn
hiervan de resultaten weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse gewicht houten pallets
21,4 kg

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

97%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

98%

100% 104%

98%

100% 104%

98%

100% 103%

99%

100% 102%

97%

100% 105%

97%

100% 105%

98%

100% 103%

99%

100% 102%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

98%

100% 103%

99%

100% 101%

99%

100% 101%

102% 100%
98%

97%

100% 104%

101% 100%
98%

23,3 kg

23,3 kg

gemiddeld

H-GP

98%

Milieueffectcategorie

global warming (GWP)
ozone layer depletion (ODP)
human toxicity (HT)
Ecotoxicity, fresh water (FAETP)
Ecotoxicity, marine water (MAETP)
Ecotoxicity, terrestric (TETP)
photochemical oxidation (POCP)
acidification (AP)
eutrophication (EP)
biotic depletion
abiotic depletion, non fuel (AD)
abiotic depletion, fuel (AD)
Eco99 EQ Landuse
Malodorous air
Roadnoise
Hinder geluid
Hinder licht
Hinder calamiteiten
Energy, primary (MJ)
Energy, primary, renewable (MJ)
Energy, primary, non‐renewable (MJ)

gemiddeld

21,4 kg

H-VH

98%

100% 103%

Tabel 30 – gevoeligheidsanalyse gewicht houten pallets
De invloed van het gewicht tussen de uiterste waarden is klein te noemen voor alle milieueffectcategorieën.
Hierdoor is de invloed op de schaduwkosten ook beperkt. De invloed op de totale schaduwkosten van het
gewicht is weergegeven in tabel 31.

Gevoeligheidsanalyse gewicht houten
pallets ‐ monetarisatie ‐ totaal
21,4 kg
gemiddeld

H-VH

H-GP

98%
100%
104%

98%
100%
103%

23,3 kg
Tabel 31 – gevoeligheidsanalyse gewicht houten pallets
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Ook op de totale schaduwkosten heeft het gewicht van de houten pallets een geringe invloed. De gegevens uit
tabel 31 zijn schematisch weergegeven in grafiek 14.

Gevoeligheidsanalyse gewicht houten pallets
€ 20000,000
€ 18000,000
€ 16000,000
€ 14000,000
€ 12000,000

21,4 kg

€ 10000,000

gemiddeld

€ 8000,000

23,3 kg

€ 6000,000
€ 4000,000
€ 2000,000
€‐
H‐VH

H‐GP

Grafiek 14 – gevoeligheidsanalyse schaduwkosten gewicht houten pallets
Naar aanleiding van een opmerking van de reviewer is er ook gekeken waar het omslagpunt ligt als de
kunststof pallet beter gaat scoren dan de houten pallet als gevolg van het zwaarder zijn van de houten pallet
door een hoger relatief vochtpercentage. Dit is in bijlage 8 terug te vinden.
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4. CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Uit de resultaten van de vergelijking van de twee typen pallets op basis van de van de levenscyclus analyse die
voor dit onderzoek is uitgevoerd, kan geconcludeerd worden dat de houten pallets milieutechnisch een betere
optie vormen dan de kunststof pallet.
In tabel 32 zijn de schaduwkosten van 100.000 trips met de twee typen pallets met varianten weergegeven. De
schaduwkosten van de productie van de kunststof pallets zijn tot wel meer dan drie keer zo hoog. De
schaduwkosten voor transport zijn iets gunstiger voor de kunststof pallets. Reparaties worden alleen verricht
voor de houten pallets, maar de schaduwkosten hiervan zijn beperkt. In de eindelevensduurfase wordt door de
houten pallets een veel grotere milieuwinst behaald dan door de kunststof pallets. Wanneer alle fases per
typen pallet worden opgeteld, is te zien dat de totale schaduwkosten van de houten pallets 15% tot 25%
(respectievelijk houten pallet met geperste klos en houten pallet met volhouten klos) lager zijn dan de best
presterende kunststof pallet (bestaande uit 100% secundair materiaal).

Schaduwkosten 100.000 trips
Schaduwkosten
Fase

H-VH

H-GP

K-P

K-S

K-SW

Productie
Transport
Reparatie
Einde levensduur

€ 4.088,90
€ 13.892,84
€ 436,45
€ 2.965,81‐

€ 5.755,01
€ 13.892,84
€ 642,94
€ 2.965,81‐

€ 12.270,03
€ 11.465,43
€ ‐
€ 350,87

€ 8.515,42
€ 11.465,43
€‐
€ 350,87

€ 9.566,13
€ 13.309,13
€ ‐
€ 208,06‐

Totaal

€ 15.452,39

€ 17.324,99

€ 24.086,32

€ 20.331,72

€ 22.667,20

Tabel 32 – schaduwkosten 100.000 trips pallets

Uit de gevoeligheidsanalyses is gebleken dat de juistheid van bepaalde aannames van groot belang zijn voor de
conclusies van dit onderzoek. In het bijzonder het aantal trips dat een pallet gebruikt kan worden is van groot
belang. Het uitvalpercentage voor de houten pallets is nauwkeurig vastgesteld. Voor de kunststof pallets is
gebruik gemaakt van input vanuit de kunststofindustrie evenals andere bronnen om tot een realistische
inschatting te komen. De juistheid van het getal is van groot belang om een juiste keuze te maken vanuit
milieuoogpunt.
Ook de gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de energieterugwinning heeft laten zien dat het een belangrijk
aspect is in de berekening van de milieueffecten. De wijze van omgaan met de terugwinning van energie in de
levenscyclus analyse is van groot belang op de resultaten. Echter, de keuze ze wel of niet mee te nemen
resulteert niet in een andere rangschikking: de invloed is bij zowel de houten als kunststof pallets relatief
gezien nagenoeg gelijk.
De juistheid van de transportafstanden in de gebruiksfase zijn uit de gevoeligheidsanalyse minder belangrijk
gebleken. Dit is goed te verklaren uit het feit dat de transportafstanden van de houten en kunststof pallets als
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uitgangspunt in de berekeningen gelijk zijn13 en het gewicht van de pallets nauwelijks verschilt. Ook het
variërende gewicht van het hout (als gevolg van verschillende soorten hout en de relatieve vochtigheid van het
hout) resulteert in weinig variatie in de resultaten.

13

In werkelijkheid zouden de transportafstanden van sommige onderdelen kunnen verschillen tussen kunststof en houten
pallets in de gebruiksfase. De aangehouden transportafstanden zijn gebaseerd op de situatie voor houten pallets en ook
toegepast op de kunststof pallets. Verwacht wordt dat de transportafstanden voor kunststof pallets in werkelijkheid groter zullen
zijn, maar dat dit geen grote gevolgen heeft voor de resultaten.
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BIJLAGE 1 ‐ KENMERKEN VAN DE PALLETS
In deze bijlage de gegevens van de 2 typen pallets.

1

Houten pallet

1.1

Tekeningen van de houten EUR/EPAL pallet EUR‐1.
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2

Kunstsstof palle
et

2.1

Afbeeldingen van de drie typenn kunststof pallets
Kunststof pallet, 100% primair
w
HDPE, geen wapening
Code in rapp
port: K‐P

Kunststof pallet, 100% seccundair
w
HDPE, geen wapening
Code in rapp
port: K‐S

Kunststof paallet, 100% seccundair
HDPE, met wapening
w
(staa
al)
Code in rapp
port: K‐SW
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BIJLAGE 2 – UITGANGSPUNTEN LCA
1.

Systeemgrenzen

Van winning grondstoffen tot opslag (gereed voor transport naar afnemer) bij producent
Processen in de bedrijven van de betrokken producent(en)
Inclusief
• alle processen in de bedrijven die nodig zijn voor productie (exclusief materialen, met
bijbehorende processen, die minder dan 2 gewichtsprocent uitmaken van de gemiddelde
samenstelling van het materiaal, product of element dat onderwerp is van de milieuverklaring.
Als uitzondering op deze regel geldt de situatie wanneer de productie van het samenstellende
materiaal dat wordt weggelaten, naar verwachting meer dan naar schatting 5% bijdraagt aan één
van de milieueffecten van het materiaal, product of element. In dat geval moet het
desbetreffende materiaal wel worden meegenomen. Als aanvullende eis geldt dat de som van de
milieubelasting die op deze manier niet wordt meegenomen niet meer mag zijn dan 5% van het
totaal per effectcategorie.)
• hulpmaterialen, onderhoudsmaterialen, additieven en dergelijke
• productieverliezen; er wordt gewerkt met bruto procesgegevens
• intern transport
• interne opslag en uitval
• reinigingsprocessen van water en lucht14
• recycling/verwerking van productieafval2
• inclusief het proces “verpakken” met verpakkingsmateriaal als grondstof
• indien verpakkingsmateriaal retour komt (bijvoorbeeld pallets) en het materiaal wordt
opnieuw gebruikt als verpakking, kan het percentage retour komend materiaal als
kapitaalgoed worden beschouwd. Dit percentage hoeft niet te worden meegenomen. Voor
definiëring van verpakkingsmateriaal wordt verwezen naar het convenant verpakkingen II.

Exclusief
• overhead processen (kantoren en dergelijke)
• productie, onderhoud en afdanking van kapitaalgoederen (materieel). N.B. Materieel dat
eenmalig wordt gebruikt is geen kapitaalgoed. Bij meermalig gebruik moet worden aangetoond
dat de bijdrage aan de functionele eenheid verwaarloosbaar is.

14

64

Indien deze processen extern plaatsvinden: volg de instructies onder “directe toeleveranciers”

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets ‐ NIBE bv

Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie

Processen van directe toeleveranciers
Inclusief
• alle processen bij de directe toeleveranciers15
• transport van de toeleverancier naar de producent
• retourtransport (leeg) voor vrachtwagens en schepen, niet voor railtransport. Retourtransport is
alleen weggelaten indien kan worden aangetoond dat een vrachtwagen of schip beladen
terugkomt.

Exclusief
• de productie, gebruik en afdanking van verpakkingsmateriaal van de grondstoffen die nodig zijn
voor de productie
• hulpmaterialen, onderhoudsmaterialen, additieven en dergelijke
• verpakkingsmaterialen bij de directe toeleverancier
• externe reinigings‐ en verwerkingsprocessen.

Processen van de “toeleveranciers van de toeleveranciers”
Inclusief
• transport van de belangrijkste stoffen en materialen tussen alle locaties
• retourtransport (leeg) voor vrachtwagens en schepen, niet voor railtransport. Retourtransport
mag alleen worden weggelaten indien kan worden aangetoond dat een vrachtwagen of schip
beladen terugkomt
• Verder zoveel mogelijk gelijk aan directe toeleveranciers.

Transport naar het werk
Transport naar de bouwplaats van product/materiaal/element (geselecteerd uit
materiaallijst)
Inclusief
• Transport van alle materiaal, product of element naar de bouwplaats. Retourtransport leeg,
tenzij anders kan worden aangetoond.

15

Alle processen vallen binnen de systeemgrenzen. Dat wil zeggen dat ze genoemd worden. Bij “gegevensverzameling” wordt
bekeken hoe hiervan gegevens moeten worden verzameld.
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Exclusief
• Eventuele uitval of schades die ontstaan tijdens transport
• Aan‐ en afvoer van materieel en personeel.

Aanbrengen van materialen/producten/elementen in de toepassing
Inclusief
• de processen om de materialen/producten/elementen in het werk aan te brengen
• de afvoer met retourtransport en verwerking van restmateriaal, inclusief verpakkingsmateriaal,
dat ontstaat bij het aanbrengen. Als minimumpercentage voor verpakkingsmateriaal geldt het
percentage genoemd in het convenant verpakkingen II, tenzij anders kan worden aangetoond
• indien verpakkingsmateriaal retour komt (bijvoorbeeld pallets) en het materiaal wordt opnieuw
gebruikt als verpakking, kan het percentage retourkomend materiaal als kapitaalgoed worden
beschouwd. Dit percentage hoeft niet te worden meegenomen.

Exclusief
•
•
•
•

eventuele opslag op de bouwplaats en eventuele schades die ontstaan op de bouwplaats
het opbouwen en afbreken van voorzieningen
overhead processen
productie, onderhoud en afdanking van kapitaalgoederen (materieel). N.B. Materieel dat
eenmalig wordt gebruikt is geen kapitaalgoed. Bij meermalig gebruik moet worden aangetoond
dat de bijdrage aan de functionele eenheid verwaarloosbaar is.

Gebruik, onderhoud en vervangingen
Gebruik
Inclusief
• warmteverlies (absoluut) en of besparing ten opzichte van een referentie isolatiewaarde (relatief)
• chemische en fysische reacties waarbij materiaal verandert, en mechanische processen (zoals
erosie of uitloging) worden in de gebruiksfase meegenomen indien een deel van een materiaal
uit de materiaallijst in het milieu verdwijnt en indien dit meetbaar en dus toetsbaar is
• opname van stoffen uit en afgifte van stoffen naar het milieu worden meegenomen, indien deze
opname meetbaar en/of afgifte aantoonbaar meetbaar en dus toetsbaar is16.

16

Hier is met aantoonbaar bedoeld dat een bepalingsmethode volgens een NEN-norm beschikbaar moet zijn, waarmee de
opname of afgifte kan worden vastgesteld.
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Onderhoud en vervangingen
Inclusief
• onderhoudsprocessen nodig om de functionele prestatie‐eisen uit de functionele eenheid voor
de functieduur te behouden
• de productie van onderhoudsmaterialen conform B.1. [2]
• aan‐ en afvoer inclusief retourtransport van onderhoudsmateriaal (zoals producten naar de
bouwplaats) en –resten (zoals bouwafval)
• verwerkingsprocessen van het onderhoudsafval
• reinigend onderhoud indien dit functioneel van belang is
• de productie van vervangende materialen/producten/elementen conform B.1
• aan‐ en afvoer van vervangende materialen/producten/elementen (zoals producten naar de
bouwplaats) en –resten (zoals bouwafval)
• aanbrengen in het werk van vervangende materialen/producten/elementen en slopen te
vervangen onderdelen
• verwerkingsprocessen van afval.

Exclusief
• inspectief onderhoud
• esthetisch onderhoud
• niet‐geprognosticeerde reparaties door incidenten en calamiteiten.

Amoveren
Inclusief
• sloopprocessen
• demontage.

Exclusief
• handmatige processen
• aan‐ en afvoer van materieel.
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Afvalverwerking en hergebruik
Transport van de bouwplaats naar plaats van verwerking
Inclusief
• transport van de bouwplaats naar de plaats van afvalverwerking van elk materiaal/product/
element inclusief retourtransport

Exclusief
• aan‐ en afvoer van materieel

Afvalverwerkingsprocessen
Inclusief
• energieterugwinning. Dit wordt als closed‐loop recycling beschouwd waarbij alle gerelateerde
milieu‐ingrepen worden meegenomen;
• producthergebruik;
• het stortproces;
• recyclingprocessen
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2.

Datakwaliteit LCA

De kwaliteit van de data van de pallets is hieronder per thema beschreven.
Geografische dekking:

De EPV is een branchevereniging met leden waarbij de productielocaties
verschillen. De gegevens voor de verschillende productielocatie zijn
ingeschat en zouden een representatief beeld moeten geven van de
productie van een houten pallet.
Voor de kunststof pallet is gebruik gemaakt van algemene gegevens in de
database. De geografische dekking van het materiaal HDPE is Europa. Er is
dus geen gebruik gemaakt van specifieke fabriekslocaties.

Tijdsperiode dekking:

De productiegegevens zijn wat betreft de materiaalsamenstelling in de
periode 2013 verzameld en zijn representatief voor de huidige situatie.
Voor de gegevens van kunststof pallets is gebruik gemaakt van de meest
recente informatie verkregen via een internetwebsites van kunststof pallet
leveranciers en van het rapport Streamlined Life Cycle Assessment of iGPS,
Typical Pooled Wooden Pallets, and Single‐Use Wooden Pallets uit 2008 [4].
Deze gegevens worden representatief beschouwd voor kunststof pallets die
anno nu gefabriceerd worden.

Technologische dekking:

Voor de houten pallets is uitgegaan van de productie zoals deze nu
plaatsvindt. De verwachting is dat er weinig verandering zal optreden in de
productiewijze van de houten pallets.
Wat betreft kunststof pallets is er uitgegaan van de in EcoInvent
voorkomende processen en is het uitgangspunt dat dit een goede
weergave is van de (gangbare) technologie voor de productie van kunststof.

In de uitwerking is aandacht besteed aan de precisie, compleetheid, representativiteit, consistentie en
reproduceerbaarheid van de gegevens, als volgt:
Precisie:

Productiegegevens zijn afkomstig van schattingen door deskundigen van
EPV. Dit rapport is in opdracht van de houten pallet industrie uitgevoerd en
daarom is de verwachting dat de gegevens hiervan redelijk zijn.
Voor de kunststof pallets is de samenstelling gebaseerd op de via internet
verkregen gegevens en het iGPS rapport [4], en door navraag bij
verschillende personen uit de kunststof pallet industrie..

Compleetheid:

Er is gestreefd naar het verkrijgen van complete gegevens van materialen,
transport, energie, emissies en afval. Alle relevante milieu ingrepen zijn in
de inventarisatie meegenomen.

Representativiteit:

Aangezien het marktaandeel van de producenten die EPV‐lid zijn > 80% is,
vormt dit een goede representatieve groep van producenten van houten
pallets. Bovendien zijn de afmetingen en andere afspraken vastgelegd in
documenten en daarom is de representativiteit van de gegevens wat
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betreft de samenstelling goed te noemen.
Van de kunststof pallets zijn gegevens gebruikt van bestaande pallets die
toegepast kunnen worden in vergelijkbare situaties. De gegevens zijn dan
ook representatief voor de beschreven pallet. Onderzoek op internet en bij
navraag van deskundigen onder andere uit de kunststof pallet industrie
heeft uitgewezen dat deze kunststof pallets representatief zijn voor
soortgelijke kunststof pallets van andere producenten.
Consistentie:

De gegevens zijn door NIBE door middel van een vragenlijst opgevraagd en
door EPV verzameld, wat betreft de houten pallets. Voor de kunststof
pallets is gebruik gemaakt van beschikbare informatie en zijn processen,
waar nodig, tot op een zelfde niveau ingeschat.

Reproduceerbaarheid:

De gebruikte gegevens zijn in principe openbaar en kunnen gebruikt
worden om eenzelfde onderzoek uit te kunnen voeren.
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3.

Afvalscenario’s
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Tabel bijlage 2.1
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4.

Allocatie

Allocatie is een toerekening van een milieu‐ingreep (energie, grondstofverbruik, emissies of afval) aan een
bepaald proces, product of een bepaalde keten. Allocatie is nodig bij zogenaamd gedeelde processen. De
processen waarop allocatie heeft plaatsgevonden is hieronder weergegeven:
Proces

allocatieprocedure

hout

Aan de outputzijde van hout is uitgegaan dat het hout geen waarde heeft.
Hout wordt na gebruik ingezet voor de productie van spaanplaten. De
milieukosten van het versnipperen van het hout worden toegerekend aan
het volgende proces (productie van spaanplaat).

IJzer/staal

Voor ijzer/staal is gebruik gemaakt van MRPI gegevens, waarin daar keuzes
zijn gemaakt voor allocatieprocedures die terug te vinden zijn op het
certificaat.

HDPE

Voor het recyclen van HDPE is de opwerking toegerekend aan het
recyclingsproces van de kunststof pallets tot aan het granulaat.

Algemeen
Multi‐input processen

Stort is een multi‐input proces. Voor het modelleren van stort van de
materialen is uitgegaan van de samenstelling conform de Ecoinvent
methode.
Verbranding is een multi‐input proces. Voor het modelleren van verbranding
van de verschillende materialen is uitgegaan van de samenstelling conform
de Ecoinvent methode en de voorschriften van de Bepalingsmethode..

Multi‐output processen

5.

Er zijn geen multi‐output processen bij de productie van pallets.

Forfaitaire waarden Bepalingsmethode

De volgende forfaitaire waarden zijn gebruikt en zijn rechtstreeks overgenomen uit de bepalingsmethode [3]
•

•
•

Electricity, low voltage, at grid/NL U
Dit proces beschrijft elektrisch energiegebruik (230‐400 V) inclusief productie uit de grondstoffen en
distributie (net‐ en transformatieverliezen).
Heat, natural gas, at industrial furnace low‐NOx >100kW/RER U
Dit proces beschrijft gasopgewekt thermisch energiegebruik, inclusief productie uit de grondstoffen.
Transport, lorry >16t, fleet average/RER U
Dit proces beschrijft transport van 1 ton lading per vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan
16 ton over 1 km (enkele reis), inclusief dieselproductie en –gebruik.
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6.

LCA specifieke processen

De volgende processen zijn gehanteerd voor de berekeningen:

Materiaal/proces
HDPE
Hout pallets

Klossen
Secundair HDPE
Spuitgietproces
Wapening

Toegepaste processen
Proceskaart
Bron
Polyethylene, HDPE, granulate, Ecoinvent
at plant/RER U
Sawn timber, softwood,
Ecoinvent
planed, air dried, at plant
Particle board, indoor use, at
plant/RER U
SBK secundair PE

Injection moulding/RER U
MRPI Light Construction steel,
production, 2013
Transport materialen naar Transport, lorry >16t, fleet
fabriek per as
average/RER U
Transport materialen naar Transport, freight, rail/RER U
fabriek per spoor
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Opmerking

aangepaste
electriciteitsmix naar
land van herkomst

Ecoinvent
Nationale
Milieudatabase
Ecoinvent
MRPI‐
certificaat
Ecoinvent
Ecoinvent
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BIJLAGE 3 – OVERZICHT TRANSPORTEN TABELLEN
Transporten houten pallets met volhouten en geperste klossen - 22,1 kg

Vertrekpunt

aankomstpunt

pallet producent
verzender
ontvanger
distributie centrum
verzender
distributie centrum
verzender
markt/ontvanger
markt/ontvanger
depot
markt/ontvanger
sorteerder/handelaar/reparateur
sorteerder/handelaar/reparateur
sorteerder/handelaar/reparateur
sorteerder/handelaar/reparateur
sorteerder/handelaar/reparateur
sorteerder/handelaar/reparateur

verzender
ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
markt/ontvanger
verzender
depot
verzender
sorteerder/handelaar/reparateur
verzender
hout ‐ materiaal hergebruik (33%)
hout ‐ energieterugwinning (67%)
staal ‐ hergebruik (12%)
staal ‐ recycling (87%)
staal ‐ stort (1%)
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aantal
trips
[n]

gemiddeld
gewicht
pallet
[kg]

kortste
afstand
[km]

langste
afstand
[km]

gemiddelde
totale
afstand
afstand
[km]
[x1000 km]

gewicht
x
afstand
[tkm]

4000
30000
30000
30000
60000
60000
10000
35000

22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1

50
75
75
50
50
50
100
100

150
100
100
75
100
75
150
150

100
87,5
87,5
62,5
75
62,5
125
125

400
2625
2625
1875
4500
3750
1250
4375

8840
58013
58013
41438
99450
82875
27625
96688

35000

22,1

130

180

155

5425

119893

30000
26000
1333
2667
480
3480
40

22,1
22,1
21,65
21,65
0,448
0,448
0,448

100
50
300
100

150
150
400
150

125
100
350
125
0
50
100

3750
2600
467
333
0
174
4

82875
57460
10104
7217
0
78
2

Totaal

34153

750569
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Transporten kunststof pallets - 100% sec. materiaal of 100% virgin materiaal - 18,5 kg
aantal
trips
[n]

Vertrekpunt

aankomstpunt

pallet producent
verzender
ontvanger
distributie centrum
verzender
distributie centrum
verzender
markt/ontvanger
markt/ontvanger
depot
markt/ontvanger
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar

verzender
ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
markt/ontvanger
verzender
depot
verzender
sorteerder/handelaar
verzender
HDPE ‐ recycling (5%)
HDPE ‐ verbranding (85%)
HDPE ‐ stort (10%)
staal ‐ hergebruik (12%)
staal ‐ recycling (87%)
staal ‐ stort (1%)
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gemiddeld
gewicht
pallet
[kg]

kortste
afstand
[km]

langste
afstand
[km]

gemiddelde
afstand
[km]

totale
afstand
[x1000 km]

gewicht x
afstand
[tkm]

2000
30000
30000
30000
60000
60000
10000
35000

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

50
75
75
50
50
50
100
100

150
100
100
75
100
75
150
150

100
87,5
87,5
62,5
75
62,5
125
125

200
2625
2625
1875
4500
3750
1250
4375

3700
48563
48563
34688
83250
69375
23125
80938

35000

18,5

130

180

155

5425

100363

30000
26250
100
1700
200
240
1740
20

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
0,0
0,0
0,0

100
50

150
150

125
100
50
150
100
0
50
150

3750
2625
5
255
20
0
87
3

69375
48563
93
4718
370
0
0
0

Totaal

33370

615680

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets ‐ NIBE bv

Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie
Transporten kunststof pallets - 100% secundair materiaal + wapening - 21,5 kg

Vertrekpunt

aankomstpunt

pallet producent
verzender
ontvanger
distributie centrum
verzender
distributie centrum
verzender
markt/ontvanger
markt/ontvanger
depot
markt/ontvanger
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar
sorteerder/handelaar

verzender
ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
distributie centrum
markt/ontvanger
markt/ontvanger
verzender
depot
verzender
sorteerder/handelaar
verzender
HDPE ‐ recycling (5%)
HDPE ‐ verbranding (85%)
HDPE ‐ stort (10%)
staal ‐ hergebruik (12%)
staal ‐ recycling (87%)
staal ‐ stort (1%)

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets – NIBE bv

aantal
trips
[n]

gemiddeld
gewicht
pallet
[kg]

kortste
afstand
[km]

langste
afstand
[km]

gemiddelde
afstand
[km]

totale
afstand
[x1000 km]

gewicht x
afstand
[tkm]

2000
30000
30000
30000
60000
60000
10000
35000

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5

50
75
75
50
50
50
100
100

150
100
100
75
100
75
150
150

100
87,5
87,5
62,5
75
62,5
125
125

200
2625
2625
1875
4500
3750
1250
4375

4300
56438
56438
40313
96750
80625
26875
94063

35000

21,5

130

180

155

5425

116638

30000
26250
100
1700
200
240
1740
20

21,5
21,5
18,5
18,5
18,5
3,0
3,0
3,0

100
50

150
150

125
100
50
150
100
0
50
150

3750
2625
5
255
20
0
87
3

80625
56438
93
4718
370
0
261
9

Totaal

33370

714950
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BIJLAGE 4 – SCHADUWKOSTEN FASES

Monetarisatie productie houten en kunststof pallet
Schaduwkosten
H-VH

Milieueffectcategorie

H-GP

K-P

K-S

K-SW

global warming (GWP)

€

0,41

€

0,56

€

3,06

€

1,95

€

2,34

ozone layer depletion (ODP)

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

human toxicity (HT)

€

0,21

€

0,34

€

1,11

€

1,16

€

1,18

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

€

0,00

€

0,01

€

0,01

€

0,01

€

0,01

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

€

0,03

€

0,07

€

0,13

€

0,21

€

0,21

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

€

0,00

€

0,00

€

0,01

€

0,02

€

0,02

photochemical oxidation (POCP)

€

0,02

€

0,03

€

0,12

€

0,02

€

0,03

acidification (AP)

€

0,15

€

0,20

€

0,87

€

0,47

€

0,55

eutrophication (EP)

€

0,06

€

0,08

€

0,14

€

0,09

€

0,11

biotic depletion

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

abiotic depletion, non fuel (AD)

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

abiotic depletion, fuel (AD)

€

0,01

€

0,01

€

0,13

€

0,05

€

0,06

Eco99 EQ Landuse

€

0,03

€

0,03

€

0,01

€

0,01

€

0,01

Malodorous air

€

0,00

€

0,00

€

0,01

€

0,01

€

0,01

Roadnoise

€

0,06

€

0,06

€

0,01

€

0,01

€

0,01

Hinder geluid

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Hinder licht

€

0,02

€

0,03

€

0,26

€

0,13

€

0,13

Hinder calamiteiten

€

0,02

€

0,03

€

0,25

€

0,12

€

0,12

Totaal
€
1,02 €
1,44 €
Tabel b4.1 – schaduwkosten van de productie van 1 houten of kunststof pallet

6,14

€

4,26

€

4,78
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Monetarisatie transport houten en kunststof pallet
Schaduwkosten
H-VH

Milieueffectcategorie

H-GP

K-P

K-S

K-SW

global warming (GWP)

€

5.009,47

€

5.009,47

€

4.134,19

€

4.134,19

€

4.798,99

ozone layer depletion (ODP)

€

0,48

€

0,48

€

0,40

€

0,40

€

0,46

human toxicity (HT)

€

2.525,38

€

2.525,38

€

2.084,13

€

2.084,13

€

2.419,27

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

€

36,80

€

36,80

€

30,37

€

30,37

€

35,25

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

€

502,64

€

502,64

€

414,82

€

414,82

€

481,52

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

€

13,88

€

13,88

€

11,46

€

11,46

€

13,30

photochemical oxidation (POCP)

€

148,02

€

148,02

€

122,16

€

122,16

€

141,80

acidification (AP)

€

2.165,26

€

2.165,26

€

1.786,94

€

1.786,94

€

2.074,29

eutrophication (EP)

€

1.076,22

€

1.076,22

€

888,18

€

888,18

€

1.031,00

biotic depletion

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

abiotic depletion, non fuel (AD)

€

0,05

€

0,05

€

0,04

€

0,04

€

0,05

abiotic depletion, fuel (AD)

€

116,33

€

116,33

€

96,00

€

96,00

€

111,44

Eco99 EQ Landuse

€

363,39

€

363,39

€

299,90

€

299,90

€

348,12

Malodorous air

€

8,47

€

8,47

€

6,99

€

6,99

€

8,12

Roadnoise

€

1.453,72

€

1.453,72

€

1.199,72

€

1.199,72

€

1.392,64

Hinder geluid

€

0,21

€

0,21

€

0,17

€

0,17

€

0,20

Hinder licht

€

250,12

€

250,12

€

206,42

€

206,42

€

239,61

Hinder calamiteiten

€

222,40

€

222,40

€

183,54

€

183,54

€

213,05

Totaal
€ 13.892,84 € 13.892,84 € 11.465,43
Tabel b4.2 – schaduwkosten van de transporten van houten en kunststof pallets

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets – NIBE bv

€ 11.465,43

€ 13.309,13
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Monetarisatie einde levensduur houten en kunststof pallet
Schaduwkosten
H-VH

Milieueffectcategorie

H-GP

K-P

K-S

K-SW

global warming (GWP)

€

0,019‐

€

0,019‐

€

0,066

€

0,066

€

0,048

ozone layer depletion (ODP)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

human toxicity (HT)

€

0,002‐

€

0,002‐

€

0,013‐

€

0,013‐

€

0,013‐

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,001

€

0,001

€

0,000

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

€

0,002‐

€

0,002‐

€

0,008‐

€

0,008‐

€

0,008‐

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000

€

0,000

€

0,000

photochemical oxidation (POCP)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,001‐

€

0,001‐

€

0,001‐

acidification (AP)

€

0,001‐

€

0,001‐

€

0,011‐

€

0,011‐

€

0,014‐

eutrophication (EP)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,003‐

€

0,003‐

€

0,003‐

biotic depletion

€

0,000

€

0,000

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

abiotic depletion, non fuel (AD)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000

€

0,000

€

0,000‐

abiotic depletion, fuel (AD)

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,003‐

€

0,003‐

€

0,003‐

Eco99 EQ Landuse

€

0,000

€

0,000

€

0,000

€

0,000

€

0,000

Malodorous air

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

Roadnoise

€

0,000

€

0,000

€

0,000

€

0,000

€

0,000

Hinder geluid

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

€

0,000‐

Hinder licht

€

0,001‐

€

0,001‐

€

0,006‐

€

0,006‐

€

0,006‐

Hinder calamiteiten

€

0,001‐

€

0,001‐

€

0,006‐

€

0,006‐

€

0,006‐

Totaal
€
0,026‐ €
0,026‐ €
0,017
Tabel b4.3 – schaduwkosten van de einde levensduur van houten en kunststof pallets

€

0,017

€

0,004‐
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Monetarisatie totaal 100.000 trips houten en kunststof pallet
Schaduwkosten
H-VH

Milieueffectcategorie

H-GP

K-P

K-S

K-SW

global warming (GWP)

€

4.701,94

€

5.368,58

€ 11.993,15

€

9.763,00

ozone layer depletion (ODP)

€

0,55

€

0,60

€

1,14

€

1,17

€

1,24

human toxicity (HT)

€

3.199,07

€

3.781,29

€

3.947,39

€

4.052,31

€

4.430,83

Ecotoxicity, fresh water (FAETP)

€

52,98

€

61,84

€

72,49

€

57,78

€

63,34

Ecotoxicity, marine water (MAETP)

€

434,50

€

592,08

€

471,05

€

617,56

€

694,57

Ecotoxicity, terrestric (TETP)

€

21,22

€

26,56

€

27,22

€

45,98

€

48,24

photochemical oxidation (POCP)

€

239,73

€

260,45

€

340,64

€

149,20

€

173,86

acidification (AP)

€

2.686,22

€

2.909,61

€

3.207,83

€

2.405,11

€

2.793,67

eutrophication (EP)

€

1.332,85

€

1.396,38

€

1.092,41

€

996,52

€

1.170,83

biotic depletion

€

0,00

€

0,00

€

0,24

€

0,01‐

€

0,01‐

abiotic depletion, non fuel (AD)

€

0,08

€

0,09

€

0,05

€

0,06

€

0,06

abiotic depletion, fuel (AD)

€

105,28

€

126,99

€

280,38

€

115,74

€

137,07

Eco99 EQ Landuse

€

501,70

€

514,51

€

320,82

€

323,02

€

371,24

Malodorous air

€

9,17

€

15,04

€

13,74

€

14,80

€

15,92

Roadnoise

€

1.731,65

€

1.737,88

€

1.226,50

€

1.228,21

€

1.421,13

Hinder geluid

€

0,31

€

0,37

€

0,21

€

0,23

€

0,26

Hinder licht

€

236,01

€

290,45

€

566,21

€

303,22

€

336,41

Hinder calamiteiten

€

199,12

€

242,26

€

524,86

€

257,82

€

287,34

Totaal

€ 15.452,39

€ 17.324,99

€ 24.086,32

€ 20.331,72

€ 10.721,20

€ 22.667,20

Tabel b4.4 – schaduwkosten van 100.000 trips van houten en kunststof pallets
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BIJLAGE 5 – SCHADUWPRIJZEN EN MILIEUMATEN
Schaduwprijzen
Tabel uit Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, 1-11-2011:
Nederlandse schaduwprijzen (weegfactoren; preventiekosten) voor de milieueffectcategorieën

Milieueffectcategorie

Equivalent
eenheid

Schaduwprijs
[€ / kg equivalent]

Uitputting abiotische grondstoffen
(zonder fossiele energiedragers) – ADP

Sb eq

€ 0,16

Uitputting fossiele energiedragers – ADP

Sb eq

€ 0,16

Klimaatsverandering – GWP 100 j.

CO2 eq

€ 0,05

Aantasting ozonlaag – ODP

CFK-11 eq

€ 30

Fotochemische oxidantvorming – POCP

C2H2 eq

€2

Verzuring – AP

SO2 eq

€4

Vermesting – EP

PO4 eq

€9

Humane toxiciteit – HTP

1,4-DCB eq

€ 0,09

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit – FAETP

1,4-DCB eq

€ 0,03

Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP

1,4-DCB eq

€ 0,0001

Terrestrische ecotoxiciteit – TETP

1,4-DCB eq

€ 0,06

1-puntsscore
Emissies

De schaduwprijzen ontstaan uit de gekarakteriseerde effectscores door vermenigvuldiging met de
schaduwprijs per eenheid. Er vindt dus niet vooraf normalisatie plaats.
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Milieukengetallen
Voor gebouwen of GWW-werken worden de volgende milieukengetallen berekend:
 Materialen (bouwwerk-, gebruiks- en afdankfase), per functionele (gebouw) eenheid8:
o in kg9;
o in LCA-eenheden (het milieuprofiel);
o in Grondstoffen (schaduwprijs van abiotische grondstofuitputting);
o in Emissies (gewogen optelling van alle emissiegerelateerde effectcategorieën);
o Totaal vernieuwbare energie (MJ);
o Totaal niet-vernieuwbare energie (MJ);
o Energie (MJ) (som van bovenstaande twee)10;
o Waterverbruik (m3): zoetwater, koelwater, reservoirs waterkracht;
o één-punt-score (schaduwprijs: optelling van alle milieueffectcategorieën).
 Energie (gebruiksfase) , per functionele (gebouw/bouwwerk) eenheid:
o Totaal vernieuwbare energie (MJ);
o Totaal niet-vernieuwbare energie (MJ);
o Energie (MJ) (som van bovenstaande twee); en
o in LCA-eenheden (het milieuprofiel)
o in Grondstoffen (schaduwprijs van abiotische grondstofuitputting);
o in Emissies (gewogen optelling van alle emissiegerelateerde effectcategorieën);
o Waterverbruik (m3): zoetwater, koelwater, reservoirs waterkracht;
o één-punt-score (schaduwprijs: optelling van alle milieueffectcategorieën).
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BIJLAGE 6 ‐ METHODE
1. TWIN2011‐Model
1.1 Achtergrond
Vanaf 1996 bracht het NIBE in samenwerking met VIBA en Uitgeverij WEKA het Handboek Duurzame
Bouwproducten op de markt. Het Handboek Duurzame Bouwproducten bestond uit uitgebreide
producentspecifieke informatie (deel 1) en algemene milieu‐ en gezondheidsinformatie (deel 2 en 3). Medio
mei 2001 heeft het NIBE besloten de delen 2 en 3 zelfstandig uit te gaan geven. In deze uitgave zouden de
reeds bestaande beoordelingen alsook nieuwe opgenomen worden. Hiervoor werd eerst de volledige
milieubeoordeling herzien en geactualiseerd aan de hand van de meest recente ontwikkelingen op LCA‐gebied.
Zo ontstond de TWIN2002‐model.
In 2009 is begin gemaakt met de bouw van een geharmoniseerde milieudatabase. In samenwerking met
verschillende toolbouwers is er gewerkt aan één database die gebruikt kan worden in verschillende rekentools.
Op 14 april 2010 is Stichting Bouwkwaliteit (SBK) aangewezen als beheerder van de bepalingsmethode
“Materiaalgebonden milieuprestaties van gebouwen en GWW‐werken” inclusief de daaraan verbonden
Nationale Milieudatabase. Bij de doorontwikkeling van het TWIN‐model is in 2011 de Nationale Milieudatabase
geïmplementeerd, met als resultaat het TWIN2011‐model.

1.2 Inleiding
Voor de milieubeoordelingsmethode TWIN2011 is zoveel mogelijk aangesloten bij de laatste stand der techniek.
Voor de beoordeling van het overgrote deel van de milieueffecten is gebruik gemaakt van de recent door de in
de bepalingsmethode “Materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW‐werken” beschreven
methode: de door het Centrum voor Milieukunde in Leiden (CML) herziene LCA‐methodiek, kortweg CML‐2 [7].
Daarnaast is er gebruik gemaakt van het oorspronkelijke TWIN‐model [1] en de methode van Müller‐Wenk [8]
voor de beoordeling van geluidshinder door wegtransport. Ten opzichte van het oorspronkelijke TWIN‐model
worden veel meer milieueffecten kwantitatief berekend.

1.3 Levenscyclusanalyse (LCA)
LCA kan gedefinieerd worden als de "verzameling en waardering van alle in‐ en uitstromen en mogelijke
milieueffecten van een productsysteem gedurende zijn levenscyclus". De LCA is daardoor een stuk gereedschap
voor de analyse van het milieueffect van een product gedurende alle fases van zijn levenscyclus van de winning
van grondstoffen, via productie van materialen, productonderdelen en het product zelf, tot aan het gebruik van
het product en de uiteindelijke verwerking na sloop door hergebruik, recycling, storten of verbranden. Deze
levenscyclus wordt meestal kortweg omschreven als "van wieg tot graf".
Onder productsysteem wordt alle processen verstaan die betrokken zijn bij de levenscyclus van het product.
Onder milieueffect wordt verstaan alle invloeden op het milieu, inclusief de onttrekking van verschillende
grondstoffen, emissies van schadelijke stoffen en verschillende manieren van landgebruik.
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De LCA is, voor zover mogelijk, kwantitatief van aard. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen ‐ en moeten ‐
kwalitatieve aspecten in de beoordeling meegenomen worden, zodat een zo volledig mogelijk beeld wordt
gegeven van alle veroorzaakte milieueffecten.
Een LCA bestaat uit de volgende stappen:
1.
Doelbepaling
Het vastleggen van onderwerp en diepgang van de studie, de centrale doelstelling en onderzoeksvragen,
functionele eenheid of vergelijkingsbasis, te beoordelen productvarianten, afbakening studie en
systeemgrenzen.
2.
Inventarisatie van de milieugegevens
Instromen zoals energie en grondstoffen, uitstromen zoals emissies, toerekening in‐/uitstromen aan
producten, ingreeptabel met alle instromen en uitstromen in de levenscyclus.
3.
Beoordeling van effecten
Selectie van milieueffecten, toewijzing van de emissies aan milieueffecten (classificatie), bepaling scores of
milieueffecten (karakterisatie), normalisatie van de scores en eventuele weging van de milieueffecten.
4.
Interpretatie
Analyse van de milieueffecten en de bepalende factoren, gevoeligheidsanalyses ter bepaling van invloed van
aannames en uitgangspunten.

1.4 Beoordeling van milieueffecten
De keuzes die zijn gemaakt bij de selectie en beoordeling van milieueffecten (onderdeel van stap 3 van de LCA)
zijn bepalend voor de vormgeving van de resultaten met het TWIN2011‐model. Alle van belang zijnde stappen
worden hieronder toegelicht.

1.5 Karakterisatie
In de karakterisatiestap van de LCA wordt de bijdrage aan de milieueffecten berekend. In onderstaande tabel is
aangegeven welke milieueffecten zijn beoordeeld en uit welke methode de karakterisatiefactoren zijn gebruikt.
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Equivalent
eenheid
CO2 eq
CFK‐11 eq

Methode

Humane toxiciteit – http
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit – FAETP
Terrestrische ecotoxiciteit – TETP
Fotochemische oxydantvorming – POCP
Verzuring – AP
Vermesting – EP
Uitputting abiotische grondstoffen – ADP
Uitputting fossiele energiedragers
Uitputting biotische grondstoffen – BDP
Landgebruik
Hinder t.g.v. stank

1,4‐DCB eq
1,4‐DCB eq
1,4‐DCB eq
C2H2 eq
SO2 eq
PO4 eq
Sb eq
Sb eq
mbp

CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
CML2‐baseline
TWIN

PDF*m2yr
OTV m3

Eco‐indicator '99

Hinder t.g.v. geluid door wegtransport
Hinder t.g.v. geluid door productieprocessen
Hinder t.g.v. licht
Hinder t.g.v. kans op calamiteiten

DALY
mbp
mbp
mbp

Klimaatsverandering – GWP 100 j.
Aantasting ozonlaag – ODP
Emissies

Uitputting
grondstoffen
Landgebruik

Hinder

CML2‐baseline
CML2‐baseline

CML2‐baseline,
inverse OTV
Müller‐Wenk
TWIN
TWIN
TWIN

Emissies
Voor de karakterisatiefactoren is er gebruik gemaakt van de CML‐2 gegevens, bijgewerkt met de laatste
wijzigingen (www.leidenuniv.nl/cml/cml2/index.htm).
Bij de beoordeling van de emissies is het CML2‐baseline milieueffect aquatische ecotoxiciteit voor zeewater
buiten beschouwing gelaten omdat het milieueffect volledig werd gedomineerd door de emissie van
waterstoffluoride (HF) in de beschikbare procesgegevens.
Uitputting grondstoffen
Voor de beoordeling van uitputting van grondstoffen is gebruik gemaakt van de deels kwalitatieve methode uit
het TWIN‐model. De beschikbare methodes waar in de CML2 handleiding naar wordt gerefereerd, maken
gebruik van mondiale ultieme voorraden of hebben alleen betrekking op uitputting van mineralen in de zin van
metaalertsen en fossiele brandstoffen. De uitputting van bulkgrondstoffen zoals zand en grind die juist in de
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bouw een rol speelt, komt in deze beschikbare methodes niet aan de orde, waardoor uitputting van
grondstoffen in deze LCA buiten beschouwing zou blijven.
Mede gezien de discussies die er in ons land zijn over de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand, grind
en kalksteen (mergel) op de korte en middellange termijn, werd het door ons als NIBE niet terecht gevonden
om bij de beoordeling van bouwproducten voorbij te gaan aan de uitputting van bulkgrondstoffen. Ondanks de
beschikbaarheid van een goede kwantitatieve methode is er daarom voor gekozen om gebruik te maken van de
deels kwalitatieve methode uit het TWIN‐model.
Een bijkomend voordeel is dat het milieueffect uitputting van biotische grondstoffen hierdoor op vergelijkbare
wijze beoordeeld wordt. Uitputting van biotische grondstoffen kan in de bouw een grote rol spelen indien
bijvoorbeeld niet duurzaam geproduceerd tropisch hout wordt gebruikt. Bij de beoordeling wordt rekening
gehouden met de huidige voorraad en de afname daarvan.
Landgebruik
Bij landgebruik wordt zowel het bezet houden van land als de omzetting van land van het ene naar het andere
landschapstype meegenomen. In de bouw speelt dit een belangrijke rol bij de winning van grondstoffen.
In de CML2 handleiding wordt voor landgebruik een viertal milieueffecten genoemd die hierop van invloed zijn.
Het gaat om het bezet houden van land, verlies van biodiversiteit, verlies van ondersteunende levensfuncties
en verdroging. Op basis van deze criteria en de beschikbare data was het helaas niet mogelijk om duidelijke
scores voor landgebruik in de LCA op te nemen.
In de Eco‐indicator '99 is een methode uitgewerkt waarin de effecten van landgebruik worden uitgedrukt als
schade aan het ecosysteem. Zowel de omzetting van land, het bezet houden van land als de hersteltijd voor
terugkeer naar de oorspronkelijke situatie zijn hierin meegenomen. Bij de omzetting van land wordt rekening
gehouden met het verlies van biodiversiteit op basis van het voorkomen van (hogere vaat‐) plantensoorten.
Voor de hersteltijden wordt in de Eco‐indicator '99 gerekend met een algemene (standaard‐) periode van 30
jaar. Door het NIBE zijn voor de verschillende grondstoffen hersteltijden bepaald die typerend zijn voor de
landschapssituatie waarin de grondstof wordt gewonnen.
Hinder
Bij de productie van verschillende bouwproducten kan in verschillende fases hinder optreden. Bij hinder wordt
er door het NIBE onderscheid gemaakt tussen hinder door stank, licht, geluid en kans op calamiteiten.
Voor stankhinder is gebruik gemaakt van de CML2 baseline methode. Voor geluidhinder is er ook een baseline
methode beschikbaar, maar door een gebrek aan gegevens in de gebruikte processen is deze methode niet
bruikbaar. Voor geluidhinder bij winning van grondstoffen en productie van materialen is daarom gebruik
gemaakt van de kwalitatieve methode uit het TWIN‐model. Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer is
gekwantificeerd met behulp van de methode die Müller‐Wenk (1999) hiervoor heeft opgesteld.
Hinder ten gevolge van licht en kans op calamiteiten is beoordeeld op basis van de kwalitatieve methode uit
het TWIN‐model.
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1.7 Normalisatie
Na de karakterisatie worden normaliter de milieueffecten genormaliseerd ten opzichte van een
referentieniveau. Dit betekent dat de bijdrage van de verschillende milieueffecten gedeeld wordt door de
bijdrage van een bepaalde gemeenschap aan het betreffende milieueffect. Door de resultaten te normaliseren
wordt inzicht verkregen aan welke milieueffecten relatief een grote bijdrage wordt geleverd binnen de gekozen
gemeenschap.
Doordat er bij de weging van de verschillende milieueffecten gebruik gemaakt wordt van monetarisering is het
niet nodig om de gekarakteriseerde milieueffecten te normaliseren.

1.8 Weging
Een logische vraag uit de resultaten van een LCA is of een score voor landgebruik of uitputting van grondstoffen
meer of minder belangrijk is dan de score voor broeikaseffect. Een overzicht van alle gekarakteriseerde scores
per milieueffect (vaak aangeduid als milieuprofiel) is op zich interessant. Voor een deskundige is dit overzicht
nog uit te leggen en kunnen nuanceringen aangebracht worden.
Voor de meeste mensen ontbreekt het door de veelheid aan scores echter aan duidelijkheid (wat is nu
milieuvriendelijker). Voor een vereenvoudiging van het aantal scores is weging noodzakelijk. Weging is echter
het minst gestandaardiseerde onderdeel van een LCA. Het gaat hierbij namelijk om de weging van ingrepen die
een ongelijksoortig milieueffect veroorzaken. Weging van milieueffecten roept daarom nogal eens weerstand
op. Het subjectieve karakter ervan wordt dan gebruikt als argument tegen iedere vorm van weging. Er vindt
echter bijna altijd een weging plaats. Weging zonder weegfactoren is een weging met alle weegfactoren gelijk
aan 1.
Er bestaat een aantal methodieken voor weging, zoals de panelmethode, distance‐to‐target en monetarisering
of milieukosten. De eerste twee worden hieronder kort toegelicht. In het de TWIN2011‐model wordt gebruik
gemaakt van monetarisering. Monetariseren is het uitdrukken van de verschillende milieueffecten in verborgen
milieukosten of schaduwkosten.
In de panelmethode vraagt men een groep betrokkenen, op basis van hun inzichten, per milieueffect een
weegfactor aan te geven. De betrokkenen kunnen in‐ of externe deskundigen zijn of vertegenwoordigers van
maatschappelijke groeperingen. De panelmethode levert relatief eenvoudig een set weegfactoren. Het
resultaat is sterk bepaald door de samenstelling van het panel en daardoor zeer betrekkelijk.
Bij de distance‐to‐target methode krijgt elk milieuthema een weegfactor die afhangt van de mate waarin het
huidige emissieniveau het nagestreefde emissieniveau (doelniveau) overschrijdt. Naarmate het quotiënt tussen
het huidige niveau en het te bereiken doel groter is, is ook de weegfactor groter. De weging hangt dus af van
het gewenste (politieke) doel. Er wordt geen rekening gehouden met het daadwerkelijke actuele belang van
het huidige emissieniveau.
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1.9 Milieukosten
In de milieukostenmethode worden de in equivalenten uitgedrukte milieueffecten vermenigvuldigd met
monetariserings‐ of milieukostengetallen per milieueffect. Door het optellen van alle milieukosten ontstaat een
totaal milieukostenplaatje, een gewogen score in één getal.
Voor monetariserings‐ of milieukostengetallen worden soms ook de termen schaduwprijzen of preventiekosten
gebruikt. Milieukosten zijn altijd economische waarden.
De schaduwprijs van een emissie wordt bepaald door de kosten van de laatste nog net noodzakelijke maatregel
om een emissiedoelstelling te halen, de zogeheten marginale kosten. Deze schaduwprijs weerspiegelt de
kosten die de maatschappij er voor over heeft het betreffende milieudoel te bewerkstelligen.
Preventiekosten zijn kosten van preventieve maatregelen waarmee een bepaalde milieubelasting kan worden
voorkomen. Bij 'preventiekosten tot duurzaamheid' gaat het om de kosten van preventieve maatregelen, die
getroffen zouden moeten worden om de huidige emissies verder terug te dringen tot aan een duurzaam
niveau. Het zijn (theoretische/hypothetische) kosten van maatregelen, die nog zouden moeten worden
uitgevoerd. Deze kosten geven een beeld van wat de maatschappij bereid zou moeten zijn te betalen voor het
terugdringen van de milieubelasting tot een duurzaam niveau (preventie tot duurzaamheid).

Milieueffect
global warming (GWP100)
ozone layer depletion (ODP)
human toxicity
aquatic tox. fresh water
terrestrial toxicit
photochemical oxidation
acidification
eutrophication
exhaus biotic
exhaus abiotic
exhaus Energy
Eco99 EQ Landuse
malodorous air
Roadnoise
hinder geluid
hinder licht
hinder calamite

Milieukosten

Bron

€ 0,05 / kg CO2 eq.
€ 30 / kg CFC‐11 eq.
€ 0,09 / kg 1,4‐DB eq.
€ 0,03 / kg 1,4‐DB eq.
€ 0,06 / kg 1,4‐DB eq.
€ 2 / kg C2H4 eq.
€ 4 / kg SO2 eq.
€ 9 / kg PO4‐3‐ eq.
€ 0,042202 / mbp
€ 0,16 / kg Sb eq.
€ 0,16 / kg Sb eq.
€ 0,20482 / PDF*m2yr
€ 0,0000000233 / OTV m3
€ 321,946 / DALY
€ 0,00000149 / mbp
€ 0,024005 / mbp
€ 0,024005 / mbp

CE
CE
TNO
TNO
TNO
CE
CE
CE
NIBE
TNO
TNO
NIBE
NIBE
NIBE
NIBE
NIBE
NIBE

Overzicht gehanteerde milieukosten per milieueffect
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1.10

Uitgangspunten en gebruikte gegevens

Afbakening systeemgrenzen
Bij elk onderzoek is het van belang om aan te geven wat wel en niet of tot welk detail in de beschouwing is
meegenomen.
Van de beoordeelde bouwproducten worden de volgende zaken meegenomen:













winning en transport van grondstoffen;
productie en transport van materialen en halffabricaten;
verwerking van productieafval;
transport naar de bouwplaats (standaard 50 km);
verliezen op de bouwplaats;
verwerking van bouwafval;
emissies/uitlogingen gedurende de gebruiksfase;
onderhoud en vervangingen van het product;
sloop van het product uit een gebouw;
transport naar de stort, recyclings‐ of verbrandingsinstallatie;
verwerking in de afvalfase;
productie en afdanking van kapitaalgoederen.

Niet meegenomen worden:





productie van hulpstoffen met massapercentage kleiner dan 1%;
transport van werknemers en materieel;
menselijke arbeid;
onderhoud in de zin van schoonmaken/reinigen.

1.11

Allocatie

In een LCA moeten alle milieueffecten worden toegerekend aan een product(systeem). Toerekening of allocatie
houdt in dat de milieubelasting van een aantal productieprocessen wordt verdeeld over twee of meerdere
productsystemen. Hiervan is sprake in vier gevallen:
1.

bij productie van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces (multi‐output);

2.

bij verwerking van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces (multi‐input);

3.

bij gebruik van secundaire grondstoffen;

4.

bij hergebruik van materiaal.
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In de twee laatste gevallen is er sprake van allocatie op de grens van een productsysteem. In alle vier de
gevallen moet de milieubelasting verdeeld worden over meerdere producten.
Bij productie van meerdere producten binnen hetzelfde productieproces is de milieubelasting verdeeld op basis
van de massa van de geproduceerde producten.
Ook bij de meeste verwerkingsprocessen is de milieubelasting verdeeld op basis van de massa van de
verwerkte producten. Alleen bij de verschillende verbrandingsprocessen is rekening gehouden met de fysische
samenstelling van de verbrande producten. Hierbij is op basis van de samenstelling van de materialen
berekend wat het energie‐ en grondstoffenverbruik en de vrijkomende emissies van het betreffende materiaal
zijn. Er is daarbij uitgegaan van een gemiddelde Nederlandse afvalverbrandingsinstallatie.
Bij het gebruik van secundaire grondstoffen vindt de allocatie plaats door open‐loop recycling (recycling
waarbij materiaal uit het ene productsysteem wordt gebruikt in het andere productsysteem). Dit in
tegenstelling tot de closed‐loop recycling (recycling binnen het productsysteem) benadering.
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BIJLAGE 7 – BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
Begrippenlijst
Afdankscenario

Verdeling naar afvalverwerking/bestemming van een materiaal/toepassingcombinatie.
Verwerkingsopties zijn stort, verbranding en recycling (al dan niet na opwerking).

Allocatie

Verdeling van de ingaande en uitgaande stromen van een proces naar het productsysteem
van studie Het toerekenen van milieubelasting indien één proces meerdere materialen of
producten voortbrengt of verwerkt.

Bouwafval

Bouwafval is het totaal van:
•
•
•
•

Productuitval door breuk bij transport
Productuitval door beschadiging/breuk op de bouwplaats
Zaagafval op de bouwplaats
Extra besteld materiaal (voor soepele procesgang)

Verlies door incidenten in de gebruiksfase (afgewaaide pannen, glasbreuk) wordt NIET
meegenomen.
Ecoinvent

Uitgebreide database, op ingreepniveau, met zeer veel gegevens over productieprocessen,
energieopwekking en transport in Europa. Ontwikkeld en onderhouden door het Ecoinvent
Center in Zwitserland.

Effectcategorie

Klasse die een milieuaspect representeert, waaraan resultaten van een LCI worden
toegewezen. Voorbeelden: uitputting van grondstoffen, broeikasgassen, humane toxiciteit.

Functionele eenheid

Eenheid die de functie(s) van een onderdeel van een bouwwerk beschrijft in termen van
kwantitatieve prestaties die geleverd worden in een toepassing in dit bouwwerk in
Nederland voor een bepaalde ontwerplevensduur. Zie ook producteenheid.

Karakterisatiefactor

De vermenigvuldiging van de milieu‐ingreep met de Karakterisatiefactor levert het
Milieueffect.

Kapitaalgoederen

Middelen, zoals hulpgoederen, materieel en gebouwen, die nodig zijn om een activiteit uit
te voeren, die veelal meermaals worden gebruikt en waarvan de afschrijving over
verschuillende producten plaatsvindt. Voorbeelden van kapitaalgoederen zijn fabrieken en
machines.

Milieueffect

Het gevolg van een Milieu‐ingreep voor mens of milieu.
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Milieu‐ingreep
De onttrekking uit het milieu of de emissie naar het milieu (input of output). Proceskaarten
in SimaPro bevatten info over de Milieu‐ingrepen.
Milieuprofiel

Indicatorresultaten voor een reeks effectcategorieën.

Milieurelevante
productinformatie
(MRPI®)

Getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of
bouwelement die op initiatief van de (vertegenwoordiging van) producent(en) via een
milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) is gegenereerd, en die bruikbaar is voor
communicatie met specifieke doelgroepen.

Multi‐invoer proces

Een unit process waar stromen vanuit meer dan één productsysteem ingaan voor
gezamenlijke bewerking.

Multi‐uitvoer proces

Een unit process dat meer dan één stroom produceert die worden gebruikt in verschillende
productsystemen.

Nationale
milieudatabase

Gevalideerde databases welke gebruikt moeten worden om de Milieuprestatie van
gebouwen en GWWwerken te bepalen.

Producteenheid

Eenheid die een onderdeel uit de gehele levenscyclus beschrijft en kwantificeert, voor
gebruik als referentieeenheid in een LCA. Zie ook functionele eenheid.

Recycling

Alle bewerkingsstappen die nodig zijn om bouwmaterialen, bouwproducten of
bouwelementen weer als grondstof, materiaal of product, te kunnen inzetten.
Producthergebruik is een bijzondere vorm van recycling, die over het algemeen minder
bewerking vraagt.

Preventiekosten

Preventiekosten gaan uit van de kosten die gemaakt moeten worden om de
milieubeleidsdoelstellingen te halen. De prijs wordt berekend als de kosten van de duurste
techniek om de overheidsdoelstellingen te halen. De Bepalingsmethode volgt de
schaduwprijzenmethode volgens preventiekosten

Schadekosten

Schadekosten gaan uit van een inschatting van de schade die ontstaat ten gevolge van
emissies en andere aanpassingen. De prijs wordt gebaseerd op betalingsbereidheid van
mensen om het milieu te ontzien. Hier zijn de schaduwprijzenmethode volgens
preventiekosten gevolgd.

Schaduwprijzen

Schaduwprijzen zijn kunstmatige prijzen voor goederen of productiefactoren die niet op
markten worden verhandeld. Het milieu is daar een voorbeeld van. Schaduwprijzen kunnen
gebaseerd zijn op schade of preventiekosten. Hier zijn de schaduwprijzenmethode volgens
preventiekosten gevolgd.

SimaPro

Softwarepakket voor de opslag van procesinformatie en berekening (aggregatie) over de
procesketen tot milieuprofielen. Zie www.pre.nl/simapro
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Afkortingen milieueffecten
ADP = Abiotic Depletion Potential.
Maat voor schaarste van grondstof ten opzichte van referentie antimoon (Sb).
GWP 100 = Global Warming Potential.
Broeikasgaseffect uitgedrukt in CO2‐equivalent. De toevoeging 100 jaar betreft de zichtperiode.
ODP = Ozone Depletion Potential
Maat voor aantasting van de ozonlaag, in CFK‐11 equivalenten.
AP = Acidification Potential.
Verzuringspotentieel in SO2‐equivalenten.
EP = Eutrophication Potential.
Vermestingspotentieel in PO4‐equivalenten.
HTP = Human Toxicity Potential
Maat voor Humane toxiciteit ten opzichte van 1,4‐Dichloorbenzeen.
FAETP = Freshwater Aquatic EcoToxicity potential
Maat voor zoetwater ecotoxiciteit ten opzichte van 1,4‐Dichloorbenzeen.
MAETP= Marine Aquatic EcoToxicity Potential
Maat voor zeewater ecotoxiciteit ten opzichte van 1,4‐Dichloorbenzeen.

94

Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets ‐ NIBE bv

Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie

BIJLAGE 8 – INVLOED VOCHTPERCENTAGE HOUT VAN
PALLETS OP RESULTATEN
De reviewer heeft het volgende opgemerkt:
“Houten pallets staan regelmatig in de regen, en kunnen dan heel wat vocht opnemen. Ze kunnen dan
een stuk zwaarder worden dan het grootste gewicht dat hier genoemd wordt. Het zou mooi zijn een
gevoeligheidsanalyse te zien waarin het hout een realistische hvh water heeft opgenomen.
Bij welk gewicht komt de overall score van hout ongeveer overeen met HDPE?”
Naar aanleiding van deze opmerking is er gekeken waar het omslagpunt ligt als de kunststof pallet beter gaat
scoren dan de houten pallet als gevolg van het zwaarder zijn van de houten pallet door een hoger relatief
vochtpercentage.
Op basis van de schaduwkosten is gekeken hoeveel extra kosten gemaakt kunnen worden voor transport.
Omdat er een directe relatie is tussen de schaduwkosten en het gewicht (transport = gewicht x
transportafstand en de transportafstanden blijven in deze berekening gelijk), is het percentage schaduwkosten
waarmee opgehoogd kan worden, hetzelfde percentage waarmee het gewicht kan toenemen.
Per houten pallet is in onderstaande tabel weergegeven welke toename in gewicht (en dus ook de relatieve
vochtigheid) de schaduwkosten van de totale levenscyclusanalyse van 100.000 trips gelijk is aan elk type
kunststof pallet.

Omslagpunt gewicht/vochtpercentage kunststof pallets vs houten pallets

Situatie
Gewicht pallet in studie
Omslagpunt gewicht vergeleken met K‐P
Omslagpunt gewicht vergeleken met K‐S
Omslagpunt gewicht vergeleken met K‐SW

Gewicht Soortelijk gewicht
[kg]
hout [kg/m3]
H‐VH H‐GP H‐VH
H‐GP
22,1 22,1
480
480
35,8 32,8
784
718
29,8 26,9
652
586
33,5 30,6
734
668

Relatieve
vochtigheid
H‐VH
H‐GP
22%
22%
99%
83%
66%
49%
87%
70%

Tabel omslagpunt gewicht/vochtpercentage kunststof pallets vs houten pallets
Het laagste verschil is bij het omslagpunt van de houten pallets met geperste klos vergeleken met de kunststof
pallet bestaande uit 100% secundair materiaal. Het zou betekenen dat als deze houten pallet gedurende de
totale levensduur een vochtpercentage van 49% heeft de totale schaduwkosten van de gehele levenscyclus
even hoog is als van de best scorende kunststof pallet.
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BIJLAGE 9 – BRIEF EXTERNE REVIEWER
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