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Werkverslag van RECURF-UP! levenscyclusanalyses 
 
In navolging van de levenscyclusanalyse(LCA)-berekeningen die gemaakt zijn voor de RECURF- 
producten, wordt binnen het vervolgproject RECURF-UP! een aantal nieuwe LCA studies gedaan.  
De RECURF-UP!-materialen bestaan uit combinaties van textielrestvezels en biobased plastics en de 
eindproducten die met deze circulaire bio composieten werden ontwikkeld zijn plaat- en 
schaalvormige interieurtoepassingen. 
 
Figuur 1 toont het stappenplan van LCA volgens de officiële richtlijnen van het ILCD Handbook (2010) 
in overeenstemming met ISO 14040 en ISO 14044 (2006). 
 

 
Fig. 1 Structuur voor levenscyclusanalyse (van ISO 14040:2006, aangepast) 
 
Tijdens RECURF bleek de Modint Ecotool minder geschikt voor het uitvoeren van de LCAs van de 
(niet-kleding) producten, omdat een aantal gegevens niet in de database waren opgenomen (onder 
meer PP en de verbranding van PLA).  
Voor de LCA’s binnen RECURF-UP! is gekozen om te werken met de Ecocosts-Value Ratio (EVR) 
methode van Vogtländer (2010), aangezien deze methode geheel in lijn is met het ILCD Handbook en 
de genoemde ISO normen en omdat de achterliggende database (Idemat veelomvattend is. Omdat, 
omwille van de tijdsduur en complexiteit, een rigourous of full LCA binnen dit project niet haalbaar is, 
wordt de Fast Track LCA methode (Vogtländer, 2010) gevolgd, die een vijftal stappen beschrijft: 
 
1 Doel van de analyse  
2 Systeem inclusief grenzen, functionele eenheid  
3 Kwantificeren van materialen, energieverbruik etc.  
4 Berekening milieu impact uitvoeren  
5 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen  
 
In het volgende hoofdstuk worden allereerst de drie RECURF materialen (zie figuur 2 en 3, van wol + 
PLA, jute + PLA, denim + PLA non-woven mat tot plaatmateriaal) geanalyseerd en daarna wordt voor 
een drietal RECURF-UP! producten (zie figuur 4) een Fast Track LCA uitgevoerd: 
 
a Circulair geluiddempend bureauscherm voor in de kantooromgeving (Dennis de Vries) 
b Multifunctioneel plafond verlichtingspaneel (Sjoerd Stamhuis) 
c Geluiddempend plafondsysteem (Bas van Osch) 
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Fig. 2 RECURF non-woven matten van (van links naar rechts): wol + PLA, jute + PLA, denim + PLA 
 
 
 

    
 
Fig. 3 RECURF proces van non-woven mat tot plaat en diverse samples van plaatmateriaal (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 De drie RECURF-UP! produkten (van links naar rechts): bureauscherm (a), verlichtingspaneel 
(b), plafondsysteem (c) 
 
 
Figuur 5 toont de productiestappen die genomen moeten worden door de integrale keten partners 
om te komen tot de diverse RECURF UP! producten. 
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Fig. 5 Productieprocessen en integrale keten partners RECURF UP!, gegevens afkomstig van RECURF, 
februari 2018 
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LCAs basismaterialen 
 
PLA staat voor Poly Lactic Acid (polymelkzuur) en is een 100% biobased en thermoplastisch kunststof 
dat voldoet aan de norm EN13432 voor composteerbare producten. PLA is een transparant kunststof 
dat met een chemisch proces tot stand is gekomen uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen zoals 
suiker of zetmeel. De PLA stapelvezels voor RECURF (genaamd ‘Ingeo’) worden ingekocht in China 
(Haining Xinneng Fibers & Nonwovens Limited). 

 
Het wollen textiel  is productieafval van de bekleding van Ahrend (Sint-Oedenrode) bureaustoelen. 
De denim textielresten zijn afkomstig van afgedankte spijkerbroeken, die niet meer herbruikbaar zijn 
en komen van Sympany (Vleuten). 
Het jute komt van Starbucks (Amsterdam) en is afkomstig van overgebleven jutezakken die gebruikt 
zijn voor koffiebonenvervoer. 

 
Uit het RECURF onderzoek blijkt het volgende: “Toevoeging van denim of jute verhoogt de 
treksterkte van PLA, terwijl toevoeging van wol de treksterkte van PLA juist verlaagt. Alle soorten 
vezels lijken de elasticiteitsmodulus van PLA te verhogen. Dit betekent dat het materiaal door de 
toevoeging van vezels stijver wordt. Hierdoor wordt het materiaal minder taai, wat de slagvastheid 
verlaagt” (Oskam et al., 2017). 
 
Voor de LCAs van de drie RECURF basismaterialen wol + PLA, jute + PLA, denim + PLA plaatmateriaal 
worden hieronder de stappen van de Fast Track LCA beschreven: 
 

1 Doel van de analyse  
 
Het doel van deze LCA is om een vergelijking te maken van de milieu-impact van de drie RECURF-
materialen met hun alternatieven, waarbij ook rekening gehouden wordt met multicyclus scenario’s. 
 

2 Systeem inclusief grenzen, functionele eenheid  
 
De rekeneenheid (declared unit) voor deze analyse is 1 kg geperst composiet plaatmateriaal. 
 
Het systeem is als volgt (zie figuur 6 en onderstaande punten): 
 
wollen productieafval van Ahrend naar Frankenhuis vervoeren 
wollen productieafval vervezelen en tot balen (250 kg) persen bij Frankenhuis 
 
afgedankte juten zakken van Starbucks naar Frankenhuis vervoeren 
afgedankte juten zakken vervezelen en tot balen (250 kg) persen bij Frankenhuis 
 
niet-herdraagbare jeans van Sympany naar Frankenhuis vervoeren 
niet-herdraagbare jeans (naar schatting 1500 g per stuk) tijdens het vervezelen automatisch ontdoen 
van ritsen en knopen (schatting gewicht rits 11 g en gewicht knoop en klinknagels 4 g; eigen meting) 
tot balen (250 kg) persen bij Frankenhuis 
 

http://www.hxnfibers-cn.com/
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Fig. 6 Het vervezelen van denim 
 
PLA granulaat smelten en met lucht of gas extruderen tot lange vezels, op lengte snijden tot 
stapelvezels(, kaarden?) en deze ‘Ingeo’ tot balen (van 325 kg) persen bij NatureWorks 
 
balen wol van Frankenhuis en balen PLA van Ingeo vervoeren naar Havivank 
 
50% PLA- vezel + 50% wollen vezel (kaarden en?) mixen en d.m.v. luchtdruk op een bed tot een web 
leggen, web vernaalden tot non-woven mat (zie figuur 7 voor denim + PLA), op maat snijden en 
oprollen bij Havivank 
 
 

 
 
Fig. 7 Productieketen non-woven mat met vernaalden  
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Fig. 8 Non-woven mat van denim + PLA 
 
 
Rollen non-woven mat vervoeren naar NPSP. 
Bij NPSP worden de matten op maat geknipt en door middel van warmpersen op een hydraulische 
pers omgevormd tot plaatmateriaal. Hierbij wordt het polymeer/vezel-mengsel extern verwarmd en 
vervolgens geperst in een verwarmde (hydraulische) pers.  

 
Het persen van de platen op industriële schaal kan op twee manieren. Het kan stapsgewijs, waarbij 
vellen non-woven materiaal extern worden verwarmd en omgevormd naar platen (zie figuur 8). Een 
andere manier is een proces waarbij er continu materiaal door zogenoemde kalender machine loopt 
(zie figuur 9).  
 

 
Fig. 8: Stapsgewijs persen 
 
 

 
 
Fig. 9: Doorlopend persen 
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De plaatmaterialen worden vervolgens verwerkt tot producten, bijvoorbeeld zoals beschreven in het 
volgende hoofdstuk. In dit gedeelte van de analyse (dat alleen gaat over het plaatmateriaal) is deze 
verdere verwerking en het gebruik van de producten niet meegenomen. 
Aan het einde van de gebruiksduur kunnen de platen mechanisch worden gerecycled door middel 
van het vermalen tot stukken plaatmateriaal. Van deze stukken worden, door middel van extruderen 
en hakken, grove korrels (van ongeveer 0,5 x 0,5 cm) gemaakt. Deze korrels kunnen vervolgens weer 
door warmpersen (of in een mal persen) omgevormd worden. Een andere manier van ‘recyclen’ is 
het vernietigen van de platen in een verbrandingsoven met energieterugwinning. Deze twee ‘end-of-
life’ (EoL) scenario’s zijn in de analyse verwerkt, waarbij een tweetal fictieve transportbewegingen 
zijn opgenomen die met deze EoL-processen gepaard gaan. Het is in dit stadium onmogelijk om de 
exacte transporten mee te nemen, omdat het gebruiksdoel van de platen onbekend is (en niet is 
opgenomen in deze analyse). 
Chemische recycling wordt in deze analyse niet meegenomen omdat deze techniek nog niet 
voldoende uitontwikkeld is om tot realistisch scenario te komen. Bovendien bleek composteren al in 
het voorgaande RECURF project geen interessant scenario (vanwege vrijkomende broeikasgassen en 
mogelijke vervuiling van de textielvezels). 
 

3 Kwantificeren van materialen, energieverbruik etc.  
 
Verpakkingsmaterialen worden niet meegenomen in deze analyse. Bovendien is er in dit stadium 
geen productieafval en worden er verder geen additieven gebruikt. Bijvoorbeeld het toepassen van 
een 1% mengsel van smeermiddelen, zachtmakers en/of antistatische middelen, zoals bijvoorbeeld 
bij het materiaal ‘Metisse’, is hier geen sprake. Ook wordt er (zoals bij het maken van de prototypes) 
bij de industriële productie geen bakpapier of biologische anti-aanbakspray bij het warmpersen 
gebruikt omdat de machines zelf, daar waar nodig, voorzien zijn van antikleeflagen. Volgens de 
datasheet JKE-SP (517) levert Frankenhuis 95/5 ‘post consumer cotton jeans/other (possible 
organic/synthetic fibres)’ zonder additieven. Voor deze analyse is in eerste instantie uitgegaan van 
100% katoenen jeans. 
 

In het geval van ontbrekende (energie)data voor de specifieke processen zijn de gegevens van 

vervangende, gelijksoortige processen uit de database gekozen. Een andere, meer tijdsintensieve 

manier zou kunnen zijn om de gegevens rechtstreekst aan de fabrikant vragen. 

4 Berekening milieu impact uitvoeren  

 

De berekeningen worden uitgevoerd in Excel op basis van data van de Idematapp2019 database 

(openbaar) en Idemat2018+EI_V3-4 database (alleen toegankelijk met een TU Delft ID). Beide 

databases zijn te vinden op de www.ecocostsvalue.com website onder de tab ‘data’. Idemat is 

gebaseerd op data van Ecoinvent (versie 3-4), die soms zijn verbeterd of aangevuld en de Idematapp 

data komen van geselecteerde LCAs uit peer reviewed publicaties en wetenschappelijke databases 

van universiteiten. 

 

De milieu-impact wordt uitgedrukt in vier indicatoren: ecokosten in €, CO2 equivalenten in kg CO2-eq. , 

energie in MJ en ReCiPe resources in USD($)2013. 

De ecokosten zijn de kosten van de milieuvervuiling van een product (of service) die zijn gebaseerd 

op het voorkomen van die milieu-impact. Het zijn de kosten die gemaakt zouden moeten worden om 

de milieuvervuiling en materiaaluitputting (door een product of service) terug te brengen naar het 

niveau dat de aarde zou kunnen dragen. 

CO2 equivalenten zijn een getal dat verwijst naar de opwarming van de aarde en geeft aan hoeveel kg 

broeikasgassen (onder meer koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofmonoxide (lachgas, 

N2O)) er vrijkomen. 

http://www.ecocostsvalue.com/
http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-is-klimaatverandering/de-mens-en-het-klimaat/broeikasgassen/koolstofdioxide.aspx
http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-is-klimaatverandering/de-mens-en-het-klimaat/broeikasgassen/methaan.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstofoxide
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De ReCiPe resources worden uitgedrukt in USD($)2013 en zijn een indicator voor materiaal schaarste. 

 

Het wollen productieafval, de afgedankte jute zakken en de denim van de niet-herdraagbare jeans 
worden beschouwd als zero-impact materiaal, omdat dit materiaal verder geen toepassing heeft, 
behalve dan dat het (in Nederland) naar de verbrandingsoven zou gaan. Voor de Recurf input 
gegevens maakt het dus geen verschil met welk vezelmateriaal er wordt gerekend. In het geval van 
verbranding (co-firing in power plant) levert 1 kg wol, jute of denim bij benadering € 0,19 aan 
ecokosten, 1,45 kg CO2-eq. , 26,35 MJ energie en 0,186 $ op (die tellen als ‘credit’). In dit geval is voor 
alle drie de vezelmaterialen dezelfde dataset (‘Idematapp2019 Paper, Cardboard, Leather, Cotton 
(12% MC) co-firing in electrical power plant’) gebruikt. Het toepassen van de specifieke 
verbrandingsdata voor de diverse vezels zou kleine verschillen in de eindresultaten kunnen 
opleveren. 
 
Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden een aantal resultaten weergegeven van de LCA berekeningen die gemaakt 

zijn op basis van de ecokosten methode. 

Onderstaand figuur toont de ecokosten van 1 kg RECURF plaatmateriaal over de levenscyclus, van 

het ontstaan vanuit nieuw (‘virgin’) PLA en gerecyclede textielvezels, tot en met het afdanken (in dit 

geval bijstoken met energieterugwinning, zoals op diverse plekken in Nederland gebruikelijk is). 

Opgeteld zijn de totale ecokosten 0,47. 

 

 

Fig. 10 Ecokosten van 1 kg RECURF plaatmateriaal 
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Fig. 11 Verdeling van de ecokosten over de productiefase 

 

In onderstaande figuur is te zien dat de RECURF materialen beter scoren dan alternatieve materialen. 

Het RECURF recycled materiaal (dat op zichzelf is gemaakt van afgedankt RECURF materiaal) krijgt 

zelfs een ‘credit’ (een negatieve waarde), wat komt doordat het materiaal bij verbranding extra 

energie oplevert. 

 

Fig. 12 Ecokosten van diverse plaatmaterialen 
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Wanneer gekeken wordt naar RECURF materiaal vanuit een multicyclus perspectief, wat betekent dat 

het materiaal meerdere malen gerecycled wordt, kunnen de ecokosten per leven worden 

uitgerekend. In de figuur hieronder is te zien dat dit getal afneemt wanneer meerdere cycli worden 

doorlopen. Hoe vaker het RECURF materiaal gerecycled wordt, hoe lager de ecokosten per leven, dus 

beter voor het milieu. Hierbij geldt natuurlijk dat het materiaal wel steeds zo lang mogelijk gebruikt 

moet worden en de toepassing het gebruik van een ander (minder milieuvriendelijk) materiaal 

vervangt. 

 

   

Fig. 13 Ecokosten per leven van RECURF (recycled) plaatmateriaal bij multicyclus gebruik  
 
 

5 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen 
 
De ecokosten van plaatmateriaal van RECURF met virgin PLA inclusief verbranden (co-firing in 
electrical powerplant) zijn € 0,48. Wanneer dit materiaal gerecycled wordt, opnieuw verwerkt tot 
plaatmateriaal en vervolgens verbrand, dan komen de ecokosten uit op - € 0,01. Het materiaal krijgt 
een “credit” vanwege het feit dat het energie oplevert bij verbranding. 
 
Vanuit multi cyclus perspectief geeft de vergelijking van RECURF met virgin PLA en RECURF recycled 
(gemaakt van RECURF met virgin PLA) aan dat de ecokosten van RECURF recycled ongeveer 1/3 
bedragen ten opzichte van RECURF virgin (bij 2 levenscycli). Bij 3, 4 en 5 levens neemt dit percentage 
af tot respectievelijk 28, 26 en 24%. 
 
Het vervangen van het PLA uit het plaatmateriaal door PP of PET zorgt dat de ecokosten van het 
plaatmateriaal stijgen en het plaatmateriaal dus milieuonvriendelijker wordt. Voor PP+denim (incl. 
verbranden) € 0,71 en voor PET+denim (incl. verbranden) € 0,79, ten opzichte van € 0,48 voor 
PLA+denim. 
 
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de vezels ervoor zorgen dat het PLA minder bros 
wordt, wat het geschikt maakt voor vele toepassingen. Bovendien is het PLA bio-based, zijn de vezels 
afkomstig van afvalmateriaal (postproductie en postconsument) en is RECURF opnieuw te recyclen. 
Wanneer dit allemaal wordt meegenomen, tonen de LCA berekeningen aan dat de milieu impact van 
(virgin en recycled) RECURF lager is dan die van vergelijkbare materialen, zoals PET en PP met en 
zonder vezels. 
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LCAs producten 
 
Alle drie de RECURF-UP! producten (zie ook Figuur 4): bureauscherm (a), verlichtingspaneel (b), 
plafondsysteem (c) worden grotendeels gemaakt van het plaatmateriaal van de non-woven matten 
van denim + PLA, die vervolgens met diverse productieprocessen worden bewerkt. De LCA voor dit 
uitgangsmateriaal  is dus voor alle drie de producten gelijk aan die van het plaatmateriaal denim + 
PLA, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. 
 
Het RECURF plaatmateriaal kan gezien worden als een halffabricaat waarmee nog diverse 
verwerkingstechnieken mogelijk zijn:  
 
• voorbewerken: knippen, (laser)snijden, boren, frezen en zagen 
• hoofdbewerkingen: thermovormen en warm- of koud persen (warmpersen: de plaat wordt extern 
verwarmt en vervolgens geperst ineen verwarmde pers; koud persen: de plaat wordt extern 
verwarmt en vervolgens geperst in een niet-verwarmde pers); met het persen wordt de zachte mat 
omgevormd naar een hard materiaal, waarbij matrijzen gebruikt kunnen worden om 3d-delen te 
produceren of textuur aan te brengen in het materiaal (Oskam et al., 2017). 
• verwarmen in een oven: het biocomposiet deels laten smelten waardoor delen aan elkaar te 
plakken zijn 
• nabewerken: knippen, (laser)snijden, graveren, boren, frezen en zagen, eventueel schuren 
 
Met lasersnijden is het mogelijk om de platen in vormen of patronen te snijden, zonder dat tools of 
mallen nodig zijn. Hierdoor kan de plaat eventueel een driedimensionale kan vorm aannemen. 
Daarnaast kan lasersnijden ook functionele toepassingen hebben, bijvoorbeeld voor het maken van 
een ophanging of voor lichtdoorlating, omdat hiermee perforaties kunnen worden gemaakt. 
Lasersnijden kan vooraf aan het persen gedaan worden (vormen) maar het kan ook als nabewerking 
dienen (randen afsnijden). 
Er zijn industriële lasersnij machines voor textiele toepassingen, eventueel met een automatische 
aanvoer en afvoer, waarbij het materiaal vanaf de rol of voorafgaande bewerking automatisch in de 
machine gevoerd kan worden (Nayak & Padhye, 2016). 
Met de lasersnijder is het ook mogelijk om een plaat te graveren door het materiaal tot een bepaalde 
diepte weg te branden. Bij het graveren van een geperste plaat worden de delen die zijn gegraveerd 
hard. Door middel van graveren kunnen texturen, tekst, vouwlijnen etc. aangebracht worden (Nayak 
& Padhye, 2016). 
 

 
Fig. 14. Geperste PLA + jute platen, laser gesneden (links) en gegraveerd (rechts) 
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a Circulair geluiddempend bureauscherm voor in de kantooromgeving 

(Dennis de Vries, zie figuur 15) 

 
 
Fig. 15 Circulair geluiddempend bureauscherm voor in de kantooromgeving 
 
 
 

1 Doel van de analyse  
 
Deze LCA wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de grootte en de verdeling van de milieu impact 
over de levenscyclus van het bureauscherm, met als doel om na te gaan waar verbetering mogelijk is. 
Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met een gelijksoortig product om te zien welke van de 
twee de grootste milieu-impact heeft. 
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2 Systeem inclusief grenzen, functionele eenheid  
 
Het systeem dat wordt bekeken is weergegeven in Figuur 16.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 Systeem en systeemgrenzen voor de LCA van het bureauscherm 
 
De functionele eenheid wordt omschreven als: het afschermen van een kantoorwerkplek, waarbij 
tijdens het werken het zicht (van de werknemer) op de omgeving en vice versa wordt ontnomen, de 
lichtinval wordt beperkt en het geluid van de omgeving (voor de werknemer) en vice versa wordt 
gedempt.  
De privacy afscherming, de hoeveelheid lichtval en de mate van geluiddemping zijn hierbij 
belangrijke parameters en worden als volgt gedefinieerd: het afschermende oppervlak moet 
minimaal 1 m2 zijn en de hoogte tussen 50 en 70 cm. De geluidabsorptiecoëfficiënten van zowel de 
buiten (omgevingskant) als de binnenkant (gebruikerskant) van het product moeten minimaal 0,6 α-
waarde bij spraakgeluid (500 tot 4000 hertz) zijn. 
 

3 Kwantificeren van materialen, energieverbruik etc.  
 
Voor dit product bestaat het biocomposiet denim+PLA uit twee varianten, namelijk denim+Bico PLA 
en denim+PLA. ‘Bico’ is de afkorting van bi-component. Dit houdt in dat de PLA vezels van deze 
variant uit twee verschillende bestanddelen bestaan, waarbij de buitenkant een lager smeltpunt 
heeft (125°C) dan de binnenkant (180°C). Om deze reden kan het denim+Bico PLA vanaf 125°C 
plastisch worden vervormd en bewerkt. De vouwpunten worden gemaakt van denim+PLA (blijft 

flexibel omdat het smeltpunt van PLA bij 140°C nog niet is bereikt), terwijl de stijve modulen worden 

gemaakt van denim+Bico PLA (smelt wel bij 140°C en wordt daardoor stijf, sterk, slijtvast en hard 

zie Figuur 17). Deze combinatie maakt het mogelijk om tegenovergestelde materiaaleigenschappen 
(hard/stijf en flexibel) te creëren binnen één product met één temperatuur, namelijk 140°C. 
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Warmpersen 
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Fig. 17 Vouwpunt    Fig. 18 Vergelijking PLA (links) en Bico PLA (rechts) 
 
Naast dat het een lichtere kleur heeft (zie Figuur 18) blijft denim+Bico PLA na het warm persen meer 
fluffy zonder te pluizig te worden, in vergelijking met denim+PLA, doordat de textielstructuur beter 
zichtbaar blijft (zie Figuur 8). Dit bevordert de gewenste geluiddemping en uitstraling van het 
product. 
 
Voor het prototype bleek biologische anti-aanbakspray (in plaats van bakpapier als lossingsmiddel 
voor de mallen) goed te werken. Voor de industriële productie worden silicone matten gebruikt en 
anti-aanbakvloeistof, die de gewenste lossing en oppervlaktestructuur geven. 
 
Gewicht non-woven denim+PLA = gewicht non-woven denim+Bico PLA = 0,5 kg/m2 
Oppervlakte benodigde materiaal voor de stijve modulen per product: 0,8561 m2 
Oppervlakte benodigde materiaal voor de vouwpunten per product: 0,1645 m2 
Totaaloppervlak: 1,02 m2  
Gewicht 3 lagen non-woven denim+PLA voor alle stijve modulen per product: 0,8561 m2*0,5* 3 = 
1,2842 kg 
Gewicht 2 lagen non-woven denim+PLA voor alle vouwpunten per product: 0,1645*0,5*2 = 0,1645 
kg 
Totaalgewicht: 1,45 kg 
 
      Bruto gewicht   Netto gewicht (g) 

per product (g)  per product (g) 
Vouwpunten   Denim + PLA   173 g (105%);   165  
Niet-buigbare vlakken  Denim + Bico PLA  1541 g (120%)   1284 
Anti-aanbakmatten  Silicone   0,48 (110%)   0,528  
Anti-aanbakspray  Anti-aanbak vloeistof  23 (100%)   23 
 
De verpakking bestaat uit een kartonnen doos en een zak van PLA. In de doos zit een folder met een 
beschrijving.  
 
De productie is te verdelen in voorbewerking voor de vouwpunten (elektrisch knippen, zie Figuur 19, 
ook gebruikt om het materiaal snel en eenvoudig van de rol af te krijgen en op maat te snijden) en 
het maken van het scherm door middel van een hydraulische warmtepers met een combinatie van 
hoge temperaturen en een hoge druk en meerdere verwarmde platen. Voor dit laatste zijn wel meer 
mallen nodig (zie Figuur 21 voor de mallen en Figuur 20 voor de machine). De machine parameters 
zijn: 40 kN, 140°C (voor de vouwpunten?), 1 minuut en: 100 kN, 140°C, 3 minuten (voor de 
schermdelen).  
 
De matrijsdelen worden gemaakt van op maat gefreesde aluminium platen (4mm en 2mm dik voor 
matrijs 1, en 2mm dik voor matrijs 2). 
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Fig. 19 Elektrische schaar    Fig. 20 Hydraulische warmtepers 
(Cordless Electric Scissors, 2018)   (Plywood Hydraulic Press Machine, 2018) 
 

 
Fig. 21 Matrijs voor prototype (A) en geoptimaliseerd matrijsontwerp voor massaproductie (B) 
 

De delen worden door middel van lasersnijden op maat gemaakt. Op vier punten bevinden zich 
positioneringsgaten op plekken die later restmateriaal worden. 
  

Om esthetische reden zijn er zijn minimaal twee warmtepers-productiestappen vereist, namelijk 
eerst het persen (150 kN, 3 min.) van de stijve modulen en daarna het invoegen en smelten van de 
vouwpunten aan de stijve modulen (150 kN, 3 min.). Daarom wordt er bij de eerste keer persen een 
gleuf aan beide zijkanten van de stijve vlakken gecreëerd 
 
Voorbewerking vouwpunten  
Elektrisch knippen non-woven denim+PLA  
Warm persen vouwpunten  
Lasersnijden (grootte en vorm vouwlijn) 
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Bureauscherm  
Elektrisch knippen non-woven denim+PLA bico  
Preparatie warmpersen  
Warm persen (stijve vlakken) 
Lasersnijden (grootte en vorm stijve vlakken)  
Preparatie warmpersen  
Warm persen (vouwpunten aan stijve vlakken)  
 
Verpakking  
Kartonnen dozen (inkoop)  
PLA Sealing (inkoop) 
Printbare sticker labels (inkoop) 
Printen op sticker labels  
 
Productie van het bureauscherm vindt plaats in Litouwen. 
 
Vergelijkbare product (Ahrend):                  
 

 Fig. 22 S50 scherm 
 
Het product dat beschouwd wordt ter vergelijking is het S50 scherm met een breedte, diepte en 
dikte van 1600x590x50 mm, bestaande uit spaanplaat, schuim en textiel (zie hierboven). 
 
 

4 Berekening milieu impact uitvoeren 
 
Zie RECURF berekeningen. 
De Idemat database geeft geen verschillende waarden voor PLA en Bico PLA en daarom wordt er bij 
de berekeningen geen onderscheid gemaakt. 
Voor het lasersnijden wordt de dataset “Idematapp2019 Cutting Al. laser” gebruikt en deze moet 
berekend worden per m2. Voor de vouwdelen is dit 0,1645 m2 en voor de schermdelen 0,8561 m2. 
 
Met betrekking tot de Idemat datasets voor lasersnijden en stansen kan het volgende worden 
opgemerkt: 
  
Laser snijden wordt vrijwel totaal bepaald door de energie die het kost per seconde (in EcoInvent (EI) 
wordt hier nog ca.10% extra bij opgeteld voor de bouw van de machine). De laser straal verdampt 
het materiaal, vandaar dat metalen veel meer energie nodig hebben dan plastics. Een machine voor 
metalen heeft normaal een 4kW laser lamp, en voor plastic is naar schatting 100 W nodig. Zo worden 
de ecokosten voor plastics een factor 20 á 40 lager dan de getallen voor 4kW.  
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Een bijkomende moeilijkheid kan zijn dat niet bekend is hoe lang er over het snijden wordt gedaan, 
wat afhankelijk is van de dikte van het materiaal. Met andere woorden: in EI weet je het getal voor 
het aantal kW, maar je hebt de relatie met het materiaal nog niet (de tijd die je nodig hebt voor het 
snijden).  
Het Idemat getal voor lasersnijden is dus eigenlijk niet goed bruikbaar voor plastics, maar kan wel 
gebruikt worden om te bepalen of het belangrijk is of verwaarloosd mag worden. Het huidige Idemat 
getal is een fabrieksgemiddelde en omdat de prijs van het lasersnijden van platen in de praktijk per 
m2 gaat, is de energie ook per m2 genomen. Een vuistregel is: neem een snijsnelheid van ca. 20 
seconden per meter voor een 4 kW apparaat. 
Stansen hangt af van de doorsnede die er gesneden wordt, maal de sterkte van het materiaal. Een 
trekproef kan een indicatie geven (de integraal van kracht x weg, dus het oppervlak onder de 
grafiek). In LCA blijkt stansen steeds vrijwel verwaarloosbaar. Eventueel kan “coarse machining 
energy” genomen worden, waarbij de hoeveelheid materiaal de snijdoorsnede maal (naar schatting) 
0.2 mm (naar schatting, maar dan wordt duidelijk of het van belang is). Ook hier is de enige goede 
methode om het energiegebruik te meten van het apparaat zelf. 
Er zijn aanwijzingen dat voor metalen stansen meer energie vraagt dan laseren (wat intuïtief niet het 
geval lijkt). 
 
Betreffende het transport gaan de jeans-reststromen van Sympany naar Frankenhuis voor het 
vervezelen en vervolgens naar Havivank alwaar deze, samen met de PLA vezels uit China, verwerkt 
worden tot non-woven matten. De verdere productie van de bureauschermen vindt plaats in 
Litouwen. 
 

 
 
Fig. 23 Milieu impact van 1 RECURF bureauscherm bij verbranden (links) en bij recyclen (rechts) 
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Fig. 24 Ecokostenverdeling over de productiefase van het RECURF bureauscherm 

 

Voor het S50 bureauscherm is een berekening gemaakt op basis van de informatie aangeleverd door 
Ahrend (zie Excel bestand RECURF berekeningen). 
 

  
 
Fig. 25 Milieu impact van 1 Ahrend bureauscherm bij verbranden 
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Fig. 26 Ecokostenverdeling over de productiefase van het Ahrend bureauscherm 

 

 
 
Fig. 27 Vergelijking ecokosten RECURF scherm (blauw) met Ahrend scherm (rood) 
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5 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen  
 
Het RECURF scherm heeft bij een ongeveer gelijk oppervlak (voor afscherming) een meer dan 6x 
lagere milieubelasting dan het Ahrend bureauscherm. De grootste impact is bij beiden afkomstig van 
de productiefase. Bij het RECURF scherm draagt het PLA-jeans materiaal voor meer dan 70% bij aan 
deze fase en bij het Ahrend scherm het spaanplaat (voor bijna 80%). 
 
Het is lastiger om op basis van akoestische waarden een vergelijking te maken, ook omdat het 
RECURF bureauscherm eerder in een gebogen opstelling gebruikt wordt dan in een rechte. De 
gemaakte berekeningen geven echter een dergelijk groot verschil aan in milieu impact tussen de 
beide versies, dat de uiteindelijke conclusie naar verwachting niet zal wijzigen: het RECURF 
bureauscherm is milieuvriendelijker is dan het Ahrend bureauscherm.  
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b Multifunctioneel plafond verlichtingspaneel (Sjoerd Stamhuis, zie 

figuur 28) 
 

  
 
Fig. 28 Multifunctioneel plafond verlichtingspaneel 
 

1 Doel van de analyse  
 
Deze LCA wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de grootte en de verdeling van de milieu impact 
over de levenscyclus van het verlichtingspaneel, met als doel om na te gaan waar verbetering 
mogelijk is. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met een gelijksoortig product om te zien 
welke van de twee de grootste milieu-impact heeft. 
 

2 Systeem inclusief grenzen, functionele eenheid  
Het systeem dat wordt bekeken is weergegeven in Figuur 29.  
 

 
Fig. 29 Systeem en systeemgrenzen voor de LCA van het verlichtingspaneel 

Systeemgrens 
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3 Kwantificeren van materialen, energieverbruik etc.  
 
 

  
 
 
Hoofdpaneel   Denim PLA 0,832 kg (140%) 
Mal   Aluminium 158,74 kg (110%) 
Materiaal op maat snijden > Persen in mal > Ponsen patroon > Ponsen gaten ophanging 
 
Ophanging 
Gietmal  Alminium 2,240 kg (120%) 
Gietstuk  Staal 0,250 (120%) 
Gieten > Verspanen 
 
Hoofdpaneel Jute PLA  0,420 kg (140%) 
Materiaal op maat snijden > Persen in mal > Ponsen LED paneel  
 
Verlichting 
Backplate Alminium 0,160 kg (104%) 
Lenzen  PMMA 0,075 
Schroeven RVS 0,031 
PCB  FR4 
Driver  Diverse 0,310  
Verdeeldoos Polycarbonaat 
Bedrading Diverse 
Monteren backplate en lenzen > Alminium verspanen > Draad tappen 
 
LED module weegt 0,75-1,5 kg 
4x36 LEDs 
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24 
 

Vergelijkbaar product: 
 

 
Fig. 30 PROP Panels concept 
 
Het productconcept PROP Panels (zie figuur 30), van ontwerpbureau Graypants, bestaande uit 
geperforeerde, poeder gecoate stalen units (1 mm dik), waarbij twee optionele aanpassingen 
mogelijk zijn: een lichteenheid met LED paneel (module Lightwell met 36 LEDs met 9 keer secundair 
optiek van PMMA) en/of een akoestisch schuim paneel (melamine foam Class A per ASTM E 84 SAA 
.97, NRC 1.00). Een Prop unit weegt 6 lbs en een LED-insert ook. Het schuimpaneel weegt 1 lb 
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4 Berekening milieu impact uitvoeren 
 
Zie RECURF berekeningen. 
Bij de totaalberekening van het RECURF verlichtingspaneel inclusief LEDs (zie figuur 31 hieronder) 
komen de ecokosten uit op iets meer dan 100. Hierbij hebben de LEDs in de productiefase een 
aandeel van bijna 93%. Om een beter inzicht te krijgen worden de LEDs bij de vervolgberekeningen 
weggelaten. Omdat de LEDs in beide varianten van het verlichtingspaneel (RECURF en PROP) 
aanwezig en naar verwachting gelijk in aantal zijn maakt dit voor de vergelijking niet uit. Dit weglaten 
wordt in LCA-termen ook wel ‘streamlining’ genoemd.  
 

    
Fig. 31 Milieu impact van 1 RECURF verlichtingspaneel met LEDs (links) en zonder LEDs (rechts) 
 

 
Fig. 32 Milieu impact van 1 PROP verlichtingspaneel zonder LEDs 
 

 
Fig. 33 Vergelijking ecokosten RECURF panel (rood) en PROP panel (blauw) 
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Fig. 34 Ecokostenverdeling over de productiefase van het RECURF verlichtingspaneel (links) en het 
PROP panel (rechts) 

 

5 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen  
 
Figuur 33 geeft aan dat de ecokosten van een PROP panel ongeveer 40% lager zijn dan die van een 
RECURF verlichtingspaneel. Deze waarden zijn echter niet goed vergelijkbaar omdat een RECURF 
verlichtingspaneel een groter oppervlak beslaat dan een PROP panel en dus naar verwachting een 
hogere akoestische waarde heeft. Voor een eerlijker vergelijking zouden er dus eigenlijk 2 of 
misschien zelfs 3 PROP panels genomen moeten worden.  
 
In de verdeling over de productiefasen valt op dat de RECURF materialen een groot aandeel hebben, 
dat verlaagd zou kunnen worden door bijvoorbeeld RECURF recycled toe te passen. Bij het PROP 
panel zijn de ecokosten van het staal, poedercoaten en het melamine materiaal hoog. Deze zouden 
verlaagd kunnen worden door eveneens te kiezen voor alternatieve materialen met lagere 
ecokosten.   
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c Geluiddempend plafondsysteem (Bas van Osch) 
 

  
Fig. 37 Geluiddempend plafondsysteem met Métisse 

 
In dit plafondsysteem is als extra geluiddempende laag het materiaal Métisse toegevoegd. Métisse is 
geschikt is voor thermische - en akoestische isolatie en absorptie en is, net als het RECURF materiaal 
gemaakt van gerecycled denim (vnl. katoen) dat afkomstig is van de kledingindustrie. In tegenstelling 
tot RECURF, worden de vezels voor Métisse, na het vervezelen, behandeld met brandvertrager en 

een biocide ter bescherming tegen insecten en schimmels (9%). Vervolgens wordt er als 
bindmiddel voor de vezels 8% polyester toegevoegd, dat goed wordt gemengd waardoor de 
polyester als microscopische korrels aan de vezels vastzit, zodat de vezels bij het persen een web 
vormen. Métisse voor akoestische toepassingen wordt vervaardigd in Lille in Frankrijk is te verkrijgen 
in de diktes 20 mm en 45 mm, breedtes 60 en 120 cm en op maximale plaatlengte van 1400 mm. 
Eventueel is er in de toekomst productie in Nederland mogelijk. Métisse heeft een densiteit van 45 
kg/m3 en is goed recyclebaar waarbij de polyester onder een bepaalde temperatuur wordt 
gescheiden van de vezels. De vezels worden met een nieuw polyester gebonden. 
 
 

 
Fig. 36 Het vormen van Métisse 
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Figuur 37: Métisse akoestische isolatierol (plaat en varianten)  
 
Bij het plafondsysteem wordt de PLA+denim composiet van RECURF toegepast voor de constructieve 
(dragende) onderdelen van het product. Het absorptiedeel wordt van het materiaal Métisse (45 mm) 
gemaakt (zie Figuur x). 

  
Fig. 38 Exploded view module 
 
Draaistuk 1 & 2 en de ashouder worden gemaakt van PLA door middel van spuitgieten (bij een ander 
bedrijf dan VRK). 
Elke module heeft 2 aluminium assen met een diameter van 6 mm, die na het afzagen door middel 
van draaien verder op maat gemaakt worden.  
Figuur x toont de stappen voor het maken van de schaaldelen 1 en 2, de warmpers werkt op 180°C. 
Ieder RECURF onderdeel bestaat uit 3 of 4 lagen nonwoven composiet. 

 
Per werkplek (reeks) zijn nodig: 
13,5 m hoofdprofiel (streamlined ?) 
9 modules, bestaande uit:  
schaaldeel 1 en schaaldeel 2 van PLA+denim nonwoven ieder 250-270 g (50 g verlies per schaaldeel); 
de schaaldelen worden vervaardigd dmv elektrisch knippen non-woven, warmpersen en stansen 
draaistuk 1 en draaistuk 2 van spuit gegoten PLA ieder 30 g (1,5 g materiaalverlies) en  
een absorptiedeel van Métisse van 320 g (16 g materiaalverlies). 
16 dwarsliggers van aluminium met een as van 6 mm op maat gemaakt dmv draaien 
16 veren van RVS 
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16 veer/ashouders van spuit gegoten PLA 
15 snelhangers (streamlined ?) 
(het gewicht van de onderdelen is 0,360 kg?) 
 
 
 

 

 
Fig. 39 Hoofdmaten van de module in raster bestaande uit alminium T profielen 24 mm 
 
Door middel van persen onder warmte worden de twee schaaldelen met daartussen het 
absorptiedeel aan elkaar verbonden. Vervolgens worden de ophangingen in de schaaldelen geplaatst 
en in elkaar geklikt (zie Figuur 39).  
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Op locatie wordt het raster op hoogte opgehangen (zie voor de hoofdmaten Figuur 39), waarna de 
modules een voor een aan het raster bevestigd worden met behulp van het 
bevestigingsmechanisme.  

       
Fig. 40 Assemblage in de fabriek   Fig. 41 Assemblage op locatie  
 
Voor het aan elkaar bevestigen van de modules worden in elke module 3 geïntegreerde PLA 
drukknopen gestansd en voor de bediening van het plafondsysteem is een losse houten staf nodig.  
 
Aan het einde van het leven wordt het Métisse door VRK van de schaaldelen gescheiden door middel 
van het scheuren. 
 
Vergelijkbaar product: 

 
Fig. 42 VRK plafondpaneel N-Serie 
 
VRK-Akoestiek produceert vergelijkbare plafondpanelen (de N-serie) bestaande uit aluminium 
profielen (framedikte 50 mm) rondom een akoestisch paneel van Métisse, gestoffeerd met 
gerecycled polyester. 
 
Vanwege de complexiteit van het plafondsysteem en de beschikbare tijd is gekozen voor het maken 
van een LCA van enkel het VRK systeem. De verwachting is dat hieruit meerdere aanbevelingen 
zullen voortkomen die leiden tot het verbeteren van de milieu impact van het bestaande paneel.  
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1 Doel van de analyse  
 
Deze LCA wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de grootte en de verdeling van de milieu impact 
over de levenscyclus van het VRK plafondpaneel, met als doel om na te gaan waar verbetering 
mogelijk is. 
 

2 Systeem inclusief grenzen, functionele eenheid  
 
Métisse PMA045 is geluiddempend materiaal (akoestische plaat) van gerecycled textiel (vervezelde 
oude spijkerbroeken), versterkt met polyester vezels (15%) en voorzien van brandvertrager en 
biocide (9 %), met een dikte van 45 mm en een densiteit van 45 kg/m3, lengte 1000 mm en breedte 
1000 mm, met een Rc van 2,56 m2 K/W, uitgedrukt in m2. Dit wordt gebruikt voor alle VRK series, de 
N-serie, D-serie, E-serie en C-serie. 
 
De N-serie heeft een aluminium profiel. In dit profiel wordt een akoestisch doek of een foto print 
gespannen. Het akoestisch doek is gemaakt van gerecycled polyester. Vervolgens worden de platen 
Métisse PMA045 in het profiel geklemd. De afmetingen variëren van 60 x 60cm tot 300 x 300cm. Een 
gemiddeld paneel is 120 x 120cm. 
 

3 Kwantificeren van materialen, energieverbruik etc.  
 
In een paneel van 1,2 x 1,2 m van 0,045 m dit past 1,2 x 1,2 x 0,045 x 45 = 2,916 kg Métisse. 
Het gewicht van het aluminium profiel is +/- 1 kg per meter, dus 1,2 x 4 = 4,8 kg 
Gewicht van het doek is 260 gram per m2 (exclusief pees), dus 1,2 x 1,2 x 0,260 = 0,3744 kg 
Door de open stoffering laat het doek geluid door, waardoor het geluid in de Metisse kan komen. 
Het gewicht van 8 lagen RECURF is 0,8 kg per 1,4 m2 (zie Triangle verlichtingspaneel) dus 4 x 1,2m x 
0,045m = 0,216 m2 is 0,216/1,4 x 0,8 = 0,123 kg 
 

4 Berekening milieu impact uitvoeren 
 
Zie RECURF berekeningen. 

 
 
Fig. 43 Vergelijking van de milieu impact een VRK plafondpaneel met een paneel waarbij het 
aluminium profiel is vervangen door RECURF profiel 
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5 Interpretatie, conclusies en aanbevelingen  
 
De berekeningen tonen aan dat er een milieuwinst behaald kan worden door een minder 
milieuvriendelijk materiaal (in dit geval het aluminium) te vervangen door een milieuvriendelijker 
alternatief (bijvoorbeeld RECURF materiaal). Het alternatieve materiaal moet dan wel een gelijke 
functie kunnen vervullen, in dit geval bijvoorbeeld sterk genoeg zijn om de constructie te dragen en 
opgehangen kunnen worden. Ook heeft een dergelijk alternatief naar verwachting gevolgen voor de 
uitstraling, alhoewel RECURF wellicht in de toekomst van een coating zou kunnen worden voorzien, 
zodat het verschil nauwelijks nog zichtbaar is. Daarbij is het ook belangrijk om in acht te nemen dat 
de coating dan de totale productie(eco)kosten wel zal verhogen. 
 

  
 
Fig. 44 Verdeling over de productiefasen van een paneel met aluminium (links) en RECURF (rechts) 
 
Wanneer gekeken wordt naar de verdeling over de productiefase (zie figuur 44 hierboven) dan valt 
op dat naast het Métisse, dat wordt toegepast voor de geluiddempende werking, het weven een 
relatief grote impact heeft. Hier zou gekeken kunnen worden naar een alternatief soort doek, 
bijvoorbeeld een gebreide of non-woven variant. Deze twee productietechnieken (breien en 
vernaalden) hebben over het algemeen lagere ecokosten, met name door het lagere energieverbruik 
ten opzichte van weven. 
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