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In opdracht van Rijkswaterstaat is er gekeken naar de milieu impact van het gebruik van
verschillende materialen voor lichtmasten. In de analyse is de milieu impact uitgedrukt in de
indicator ‘embodied land’. De evaluatieberekeningen zijn gebaseerd op het MAXergy model
('Maximising Exergy') ontwikkeld door Rovers en Ritzen [1-9].
De milieu impact evaluatie van de lichtmasten is indicatief en niet gebaseerd op de exacte
gegevens van de lichtmasten die Rijkswaterstaat toepast, vanwege het ontbreken van deze
gegevens. Daarnaast is er in de vergelijking het armatuur, bekabeling, plaatsing, fundering, etc.
buiten beschouwing gelaten, gebaseerd op de aanname dat deze gelijkwaardig zijn voor iedere
mast. Kortom, alleen het materiaal van de lichtmast zelf is vergeleken.
De berekende varianten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Aluminium
Bamboe
Staal
Hout
Composiet

Toegepaste methode MAXergy - Embodied Land
De MAXergy methode is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor een volledige milieu impact
evaluatie er uitgegaan moet worden van een gesloten kringloop. In de MAXergy methode wordt de
milieu impact van energiestromen en materiaalstromen behandeld en andere mogelijke stromen
zoals water, luchtvervuiling etc. zijn geen onderdeel van deze methode. De milieu impact
berekening met MAXergy geeft inzicht in de milieu impact om de grondstoffen (re)generatie en
energieverbruik te compenseren / neutraliseren. De methode neemt daarvoor de energie die in
winning en proces gaat zitten in beschouwing (embodied energy – EE, uitgedrukt in MJ) en de
energie die nodig is om de grondstoffen te regenereren en de uitputting van grondstoffen te
herstellen (circular energy – CE, uitgedrukt in MJ).
Beide energiestromen kunnen worden vertaald in landgebruik (embodied land – EL, uitgedrukt in
m2·a); land en tijd nodig om hernieuwbare ( zonne-) energie te winnen en te converteren. Dit kan
direct, zoals land voor de hergroei bossen, of indirect, zoals door middel van zonnepanelen om
elektriciteit op te wekken om materialen te her te gebruiken, te recyclen en/of te circuleren. Voor
meer informatie verwijzen wij naar www.maxergy.org.

Berekeningen
Voor de vergelijking tussen de verschillende lichtmasten is uitgegaan van de volgende getallen
(gebaseerd op SimaPro en onderzoek van Houben et al [10-12]:
Tabel 1. Kengetallen berekeningen
gewicht
Embodied
mast1
Energy initial
(kg)
[MJ/kg]

Embodied
Energy recycling
(MJ/kg)

Embodied
circular
(MJ/kg)

Aluminium2

3.00E+01

1.85E+02

1.67E+01

9.00E+06

8.47E-01

bamboe

1.50E+02

1.50E+01

0.00E+00

0.00E+00

1.29E+00

staal

8.00E+01

3.50E+01

1.01E+01

2.65E+06

8.50E-01

hout

1.72E+02

1.04E+01

0.00E+00

0.00E+00

2.12E+00

composiet

5.00E+01

5.00E+01

2.50E+01

2.00E+04

1.50E+00

Energy

Embodied
circular
m2a/kg

Land

1

De gewichten zijn gebaseerd op commercieel verkrijgbare lichtmasten en zijn indicatief.
Om 1 kg aluminum te produceren, is er 5,6 kg bauxite nodig [13]; om 1 ton bauxiet te winnen is 54,9 MJ nodig [14];
volgens Efthymiou, et al, is er voor aluminum recycling 5% van de initial embodied energy nodig [15].
2

Voor de berekening van de Embodied Land is uitgegaan van de volgende formules:
Total Embodied Energy = Embodied Energy Initial + Embodied Energy recycling + Embodied Energy
circular (1)
Embodied Land Embodied Energy = Total Embodied Energy/Energy Generation (2)
De Embodied Land van Embodied Energy is het landoppervlak nodig om de Embodied Energy op te
wekken. In deze vergelijkin is uitgegaan van ’Energy Generation’ door middel van PV panelen, met
een rendement van 144,8 MJ/m2 per jaar, zonder rekening te houden met eventuele
energieopslag, transportverliezen, etc.
Total Embodied Land = Embodied Land circular + Embodied Land EE (3)
In deze vergelijking is uitgegaan van de volgende maximale theoretische recycling rates (welke zeer
hoog zijn en in de praktijk zelden gehaald zullen worden):
1. Aluminium 92%
2. Staal 95%
3. Composiet 25%

De Embodied Land berekening levert een indicator in m2·jaar: een land-tijd relatie. Door hier een
levensduur aan te koppelen, wordt het een direct land beslag, in m 2, gedurende de hele berekende
periode. Voor deze berekening is uitgegaan van een functievervulling van 100 jaar, en een
technische levensduur van 25 jaar van de houten en composiet mast, en 50 jaar van de aluminium
en stalen mast. De uitkomsten van de berekeningen zijn getoond in tabel 2.

Tabel 2. Berekende Embodied Land van de verschillende lichtmasten.
mast
total energy (MJ)
total embodied land
(m2·a)

total
embodied
land
performance 100 yrs (EL100
in m2)

aluminium

2.30E+07

1.59E+05

3.32E+03

bamboe

2.26E+03

7.88E+02

1.64E+01

staal

1.09E+07

7.60E+04

1.58E+03

hout

1.79E+03

1.47E+03

3.06E+01

composiet

8.13E+05

5.92E+03

1.23E+02

Grafiek 1. Embodied Land van de verschillende lichtmastenmasten over een functievervulling van 100 jaar.

Figuur 1. Visualisatie van het benodigde landoppervlakte voor een periode van 100 jaar om in de materiaalvraag te
voorzien van 1 lichtmast.

De Embodied Land, zoals aangegeven in tabel 2 en gevisualiseerd in grafiek 1 en figuur 1, moet
gedurende de gehele functionele levensduur van de lichtmast gereserveerd en productief zijn om
na afloop van de functionele periode de kringloop hersteld te hebben ofwel de kringloop gesloten

te hebben gehouden.
Deze eerste vergelijking is gebaseerd op algemene indicatieve getallen vanwege de afwezigheid
van gedetailleerde materiaalgegevens van de verschillende masten. Voor aluminium, staal, hout en
bamboe zijn de gegevens redelijk accuraat, gebaseerd op diverse bronnen. Wat betreft de
composiet variant zijn er zeer veel varianten en zijn de gegevens gebaseerd op aannames uit een
vergelijkbare studie van bruggen [16]. Met een andere samenstelling kunnen de resultaten voor
composiet lichtmast varianten variëren. Dat vergt een meer gedetailleerde studie.

De berekeningen zijn beschikbaar als bijlage in de xls sheet.
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