
 

4.2 Milieu 

In dit document wordt de methodeomschrijving van milieu aangevuld met meer 
technische specificaties. Zie de website voor de algemene methodeomschrijving 
(www.thequestionmark.org/methode).  

De milieubelasting wordt berekend met behulp van de levenscyclusanalyse (LCA) 
methodiek. Dit is een methodiek die vanuit de wetenschap is ontstaan en waarin nog 
steeds veel ontwikkeling plaats vindt. 

Een LCA neemt alle mogelijke stappen in de levenscyclus van een product mee. Dit 
betekent dat zowel de productie van de grondstoffen, de teelt, transport, gebruik en 
de afvalfase in beschouwing worden genomen. 

4.2.1 Inventarisatie en impact analyse 

Een LCA start met een inventarisatie. In deze stap wordt bepaald hoeveel 
grondstoffen worden gebruikt en hoeveel emissie naar de natuur plaats vinden in 
elke stap van de levenscyclus. Dit geeft een lijst met honderden stoffen die uit de 
natuur gehaald worden of er juist naar worden geëmitteerd. De data die hiervoor 
gebruikt is afkomstig van eigen onderzoek en LCA-databases als Ecoinvent en 
Agrifood database. 

Uit deze lange lijst met stoffen kunnen nog geen conclusies worden getrokken, 
daarvoor is de lijst simpelweg te lang. Bovendien is de ene stof veel schadelijker dan 
de andere stof. Daarom is de volgende stap de stoffen te categoriseren naar type 
impact. Bijvoorbeeld broeikasgassen worden in de categorie ‘klimaatverandering’ 
gezet. Naast klimaatverandering zijn er nog veel andere typen impact (er worden 
vaak wel twintig verschillende typen impacts onderscheiden) zoals toxische stoffen, 
water impact, landgebruik.  

Na deze rangschikking wordt van elke stof bepaald hoeveel invloed het heeft ten 
opzichte van de andere stoffen in die categorie. Ter illustratie een voorbeeld over de 
berekening van de impact categorie klimaatverandering: Koolstofdioxide en 
methaan hebben beide invloed op het klimaat. Methaan heeft per kilogram meer 
invloed op de klimaatverandering dan koolstofdioxide, om precies te zijn: 25 maal 
meer invloed. Een kilogram methaanuitstoot staat dus gelijk aan een uitstoot van 25 
kilogram koolstofdioxide. Als een product in zijn levenscyclus 1 kg koolstofdioxide en 
1 kg methaan uitstoot dan is dat gelijk aan de emissie van 26 koolstofdioxide 
equivalenten, of afgekort CO2e. Dit kan voor elk type impact gedaan worden. Op 
deze manier wordt de lijst met (grond-)stoffen teruggebracht van honderden tot 
zo’n maximaal 20. Dit maakt het makkelijker om conclusies te trekken. 

Questionmark onderzoekt de levenscycli van de onderzochte producten op vier 
impact categorieën: klimaatverandering, landgebruik, watergebruik, en toxiciteit. De 
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focus is gelegd op deze vier impact categorieën, omdat dit categorieën zijn die hoog 
scoren bij een analyse van de draagkracht van onze planeet. 

4.2.2 Impact watergebruik 

Er is in principe genoeg zoetwater voor alle mensen, maar het probleem is dat de 
verdeling van zoetwater over de wereld niet gelijk is. Er zijn regio’s waar meer dan 
genoeg water is (Nederland) en erg droge regio's (Spanje). Het cijfer van de impact 
van watergebruik van Questionmark geeft de beschikbaarheid van water weer nadat 
de mensen het deel waar zij behoefte aan hebben hebben gebruikt. Verwoestijning 
van een gebied kan het gevolg zijn van veel watergebruik in een 'waterschaars' 
gebied. Als de teelt van een gewas van een product veel water nodig heeft én de 
teelt vindt plaats in een water schaars gebied dan blijft er weinig over voor andere 
planten en dieren en scoort het gewas slecht (laag) op watergebruik. De hoeveelheid 
water die gebruikt wordt is sterk afhankelijk van het gewas en het land waar de teelt 
plaatsvindt. 

Voor het bepalen van het watergebruik per gewas en en per land is gebruik gemaakt 
van een database van Mekonnen en Hoekstra (2010)1. De hoeveelheid 'blauw water' 
wordt gebruikt als benadering voor de hoeveelheid zoetwater die verbruikt wordt. 

Voor de berekening van de impact van watergebruik is gebruik gemaakt van de 
voorlopige aanbevelingen van de WULCA2. De WULCA is een werkgroep die als doel 
heeft om een raamwerk op te zetten voor het uitvoeren van een analyse van de 
waterschaarste. Het heeft een mandaat van de UNEP SETAC Life Cycle Initiative 
gekregen om de harmonisatie te leiden voor de impact categorie water gebruik. De 
karakterisatiefactoren zijn landspecifiek. Bovendien zijn er aparte 
karakterisatiefactoren voor het gebruik van het water in de landbouw en voor 
andere doeleinden. De karakterisatiefactoren variëren van 0,1 tot 1000, waarbij 0,1 
de laagste impact is en 1000 de hoogste. Het wereldgemiddelde is gesteld op 1. 

4.2.3 Impact landgebruik 

De impact van landgebruik gaat zowel over het gebruik van het land (voor 
bijvoorbeeld de teelt van een gewas) als over het omzetten van het ene type land in 
het andere type land, bijvoorbeeld het kappen van bossen voor landbouwgrond. Als 
land bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de teelt van een gewas dan voorkomt dat op 
dat gebied de groei van een bos of ander natuurlijk gebied. Dit heeft invloed op de 
biodiversiteit. Het kappen van bos heeft ook een negatieve invloed op de 
biodiversiteit in dat gebied. Beide typen dragen bij aan het uitsterven van dieren. 

                                                      
1 Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010) The green, blue and grey water footprint of crops and 
derived crop products, Value of Water Research Report Series No. 47, UNESCO-IHE, Delft, the 
Netherlands. 
2 http://wulca-waterlca.org/project.html 



 

De hoeveelheid land die gebruikt wordt bij de teelt van gewassen is direct gelinkt 
aan de opbrengst per hectare. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van statistische 
databases van de FAO. 

De hoeveelheid boskap voor een bepaald gewas in een bepaald land is bepaald met 
behulp van de Direct Land Use Change Assessment Tool3. Deze tool maakt gebruik 
van de trend van land areaal dat voor een bepaald gewas geoogst wordt. Voor de 
trend-analyse is een dataset gebruikt van geoogst land areaal tussen 1992 en 2011, 
gebaseerd op FAO statistieken. De jaarlijkse groei over een periode van 20 jaar is 
bepaald. 

De impact van landgebruik wordt bepaald met behulp van de methodiek van 
Chaudhary4. De 'global characterization factors' zijn gebruikt voor het bepalen van 
de impact van landgebruik. 

4.2.4 Impact klimaatverandering 

Het derde type impact dat in beschouwing is genomen voor het bepalen van de 
milieu-impact is de impact op het klimaat. Dat wil zeggen de verandering van het 
klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide en 
methaan. Om de verschillende producten met elkaar te vergelijken wordt bepaald 
hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten als gevolg van de teelt, transport en 
verpakking van het product. 

De impact categorie klimaatverandering is uitgedrukt in koolstofdioxide 
equivalenten. De impact van de verschillende broeikasgassen is gebaseerd op 
factoren gespecificeerd door de IPCC in 2013. De set factoren is gebruikt met een 
tijdshorizon van 100 jaar. 

4.2.5 Impact toxiciteit 

Toxiciteit is de impact die giftige stoffen hebben op mens en milieu. Het gaat dan om 
toxische stoffen als chloroform, tolueen, veel verschillende pesticiden en vele 
andere stoffen. Giftige stoffen kunnen leiden tot ziektes en de dood van planten, 
dieren en mensen. 

De impact van de verschillende toxische stoffen is bepaald met behulp van de 
Usetox methodiek5 en is uitgedrukt in ‘comparative toxic units’ (CTUh). Over een 
deel van de stoffen (met name metalen) is discussie over de toxiciteit. Om deze 
reden is alleen de toxiciteit van de stoffen opgenomen waar consensus over bestaat. 

                                                      
3 Direct Land Use Change Assessment Tool, Version 2013.1, Blonk Consultants, Gouda, 2013. 
4 Abhishek Chaudhary, Francesca Verones, Laura de Baan, and Stefanie Hellweg (2015): Quantifying 
Land Use Impacts on Biodiversity: Combining Species-Area Models and Vulnerability Indicators, 
Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (16), pp 9987–9995. 
5 http://www.usetox.org/ 



 

4.4 Berekening score 

De vier typen impacts - water-impact, landgebruik-impact, klimaatverandering-
impact en toxiciteit-impact - hebben alle vier een andere eenheid en kunnen niet bij 
elkaar opgeteld en gemiddeld worden. Om deze reden zetten we de 
uitkomsten eerst om naar een cijfer van 1-10, voordat ze worden gemiddeld. De 1% 
best scorende producten krijgen een 9,5 of hoger toegekend. Het product met het 
laagste cijfer van de 50% producten met de hoogste cijfers kennen we een 5,5 toe. 
Vervolgens leiden we de scores van de overige producten af van deze toegekende 
scores. Op deze manier blijven de onderlinge afstanden tussen cijfers bewaard in de 
milieuscore. 

De verdeling van de impacts van landgebruik en van watergebruik over de producten 
leiden niet tot een enigszins rechte lijn, de 10% slechtst scorende producten scoren 
factoren slechter dan de overige producten. Om een betere verdeling van de scores 
te krijgen worden de impacts van watergebruik en landgebruik eerst verheven tot de 
macht 0,1. Waarna de uitkomsten alsnog worden geschaald van 1-10 op de 
hierboven vermelde manier. 

2. Invloed product ⇢ Score Milieu 
ScoreMilieu = 5,5 + (Imp50 – ImpactProduct) / ((Imp50 – Imp10) / 3,5)) 
Imp10: de invloed van het 10e percentiel in productgroep 
Imp50: de invloed van het 50e percentiel in productgroep 

De scores van de vier subthema's zijn afgerond op hele cijfers voor publicatie. Alle 
scores boven 10 zijn weergegeven als een 10, alle scores onder 1 als 1. De vier niet 
afgeronde scores worden gemiddeld tot de milieuscores van de producten. 
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