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Topic 1 - Meten en evalueren van 
klimaatimpact (LCA)

• Klimaatimpact van een product/proces wordt gemeten ahv
hoeveelheid broeikasgassen (BKG) die ontstaan tijdens (een 
fase in) de levenscyclus van het product/proces.

• Klimaatimpact wordt geanalyseerd ahv levenscyclusanalyse
(LCA) - de totale impact tijdens (een selectie van) alle fasen 
van de levenscyclus wordt berekend.

• Bv. melkproductie: BKG [voederproductie (incl. van aangekocht 
voeder, veldwerkzaamheden)+ melkveehouderij + mestopslag + 
stallenbouw + ...]

• BKG worden uitgedrukt in CO2 equivalenten die vrijkomen
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Topic 1 - Meten en evalueren van 
klimaatimpact (LCA)

• Meest voorkomende BKG uit landbouw: CO2, CH4, N2O.

• BKG-effect of Global Warming Potential (GWP) is tijds-
afhankelijk en wordt uitgedrukt op een tijdshorizont (20/100j). 

• Cijfers van de GWP worden geactualiseerd door het IPCC in 
hun Assessment Reports (AR). Nu: AR5 – zie tabel:

* Waarden inclusief climate-carbon feedback voor CO2 = meest gebruikt

Molecule Verblijftijd (j) GWP20 GWP100

CO2 1 1

CH4 12.4 84   | 86* 28  | 34*

N2O 121 264 | 268* 265 | 298*
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Topic 1 - Meten en evalueren van 
klimaatimpact (LCA)

• LCA becijfert ook andere milieu-impacten en vertaalt emissies 
in schade aan mens (gezondheid), (natuurlijke) ecosystemen 
(bio-diversiteit) en grondstoffen
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Topic 2 - Energiezuinige technologie 
(mitigatie)

• Klimaatwinst door primaire energie te besparen
Primaire energie = (vaak fossiele) basis voor productie van
elektriciteit/warmte/arbeid. Bij verbranding komen BKG vrij.
• bv. gas voor elektriciteitsproductie in STEG-centrales

→ Toepassingen: energiezuinig ventileren, natuurlijke ventilatie
in veehouderij, EB (energy balancing) schermen in kas

• Klimaatwinst door hernieuwbare energie te gebruiken?
→ Toepassing: moet geval per geval bekeken worden ahv LCA

• Klimaatwinst door efficiënter gebruik van (fossiele) energie:
minder input voor eenzelfde output
→ Toepassing: exergie-efficiënte kas: warmterecuperatie uit

damp ahv dampwarmtepomp
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Topic 3 - Emissiebeheer (mitigatie)

• Meten, modelleren, monitoren, reduceren van BKG

→ Toepassingen: N2O productie in biologische luchtwassers
voorkomen,

Multi-polluentbenadering in emissieonderzoek
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Ruimere context

• Broeikasgasemissies ontstaan vaak tijdens zgn.
achtergrondprocessen. Bv. de productie van kunstmeststof
is een belangrijke bron van BKG-emissies. Alleen LCA
brengt deze bronnen, en de verhoudingen onderling, juist
in beeld.

• Processen aanpassen om BKG-emissies te verlagen, kan
andere emissies doen toenemen, bv. verzurende emissies,
eutrofiëring. Een typisch voorbeeld is de C/N verhouding
in het rantsoen van melkvee. LCA brengt deze potentiële
probleemverschuivingen (‘problem shifting’) in beeld.

 LCA is een geschikte methode voor beleidsondersteuning
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Methoden en technieken

Meten - monitoren:

• Elektriciteitsverbruik (power loggers, stroomtangen)
• BKG-gassen in de stal: concentratie thv strooisel,

mestput, dierplaatsen... (FTIR, photo-akoustische
gasmonitor)

• BKG-emissies uit de stal: (FTIR, photo-akoustische
gasmonitor)

• T en RV voor energiebalans in de kas (T- en RV sensoren)
• Low cost IOT (internet of things) based sensor design
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Methoden en technieken

Modellering:

• LCA en scenario-analyse:
SimaPro software, Feedprint tool (free), Excel,
LCA-databanken (Agri-footprint, ecoinvent...)

• Rekenkundige modellen (mechanistisch, statistisch) voor
kasklimaat en exergie-analyse:

R, Matlab, SAS ...
• Rekenkundig model voor N2O emissies:

Matlab
• Modelleren van fysisch transport (fluida, warmte,

massa) voor emissiepatronen en ventilatievraagstukken:
CFD (Computation Fluid Dynamics)
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Termijn

Korte termijn onderzoek :

→ het gaat meestal om projectonderzoek meteen beperkte 
looptijd van 2 tot 4 jaar

→ er wordt wel strategisch ingezet op LCA-methodiek en 
emissieonderzoek 

• LCA: interne werkgroep LCA @ ILVO, 
verantwoordelijke: Veerle Van linden

• Emissie-onderzoek @ ILVO 
verantwoordelijke: Peter Demeyer

specifiek BKG: Nico Peiren
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Te verwachten impact

• directe mitigatie door vermijden van broeikasgassen

• rechtstreeks: door energiebesparing en -efficiëntie

• onrechtstreeks: door inzicht te bieden waar de
grootste winsten op vlak van BKG te maken zijn
zonder verschuiving van het probleem
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Contact

Veerle Van linden
Eenheid: T&V 
E-mail: veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be
Tel: 09 272 2811


