Fosfaat in balans: urgentie en opties
Inleiding
Fosfor is een essentieel element voor alle levende organismen. Fosfor (P) komt in natuurlijke vorm
voor als fosfaat. De behoefte aan fosfaat zal de komende decennia naar verwachting flink toenemen
door de groeiende wereldbevolking, de stijging van vleesconsumptie en de productie van energie en
materialen uit biomassa. Studies wijzen op een dreigende schaarste en mogelijk zelfs een volledige
uitputting van de beschikbare voorraden aan fosfaat in de wereld, nog deze eeuw. De landbouw is
de belangrijkste gebruiker van fosfaat. Bij gebruik van fosfaat komt dit deels in het milieu terecht,
waar het verloren gaat voor landbouw. Dit kan leiden tot verstoring van ecosystemen door
eutrofiëring.
Tegen deze achtergrond heeft InnovatieNetwerk opdracht gegeven aan Geochem Research BV,
Rijksuniversiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en WageningenUR om inzicht te verschaffen
in de problematiek en aangrijpingspunten te verkennen voor een betere benutting van fosfaat. Dit
artikel geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. De volledige studie “The phosphate
balance: current developments and future outlook” is te vinden op http:/
www.innovatienetwerk.org/.
Productie en voorraden van fosfaat
Fosfor is in grote hoeveelheden op aarde aanwezig. Op grond van de bron van de fosfaten wordt
onderscheid gemaakt tussen sedimentaire, vulkanische en guano-type deposities. De sedimentaire
bronnen zijn verreweg het belangrijkste (80%), daarna de vulkanische bronnen (bijna 20%). De
guano-type deposities, afkomstig van uitwerpselen van zeevogels zijn sterk afgenomen en
verwaarloosbaar. Fosfaat wordt gewonnen als fosfaatrots uit putten aan het aardoppervlak. De
gehalten in deze fosfaatrots bedragen 25-35 gewichts %. Fosfaatmijnen komen voor in een beperkt
aantal gebieden in de wereld, waarbij Marokko en de Westelijke Sahara, China en de Verenigde
Staten de belangrijkste zijn. Uit deze streken komt tweederde van de wereldproductie. Europa heeft
op dit moment geen fosfaatmijnen en is dus volledig afhankelijk van de import van fosfaat.
De gemeten en geschatte economisch mijnbare fosfaatvoorraden bedragen ca 15 Gt fosfaatrots,
terwijl de reserve voorraden, die ook marginale en sub-economische voorraden omvat, wordt
geschat op 47 Mt fosfaatrots. Uitgedrukt in fosfaat komt dit overeen met 5 Gt respectievelijk 16 Gt.
De productie van fosfaat uit mijnen nam geleidelijk toe in de afgelopen eeuw; met ca. 3,4% per jaar
in de eerste helft en met ca 7% per jaar in de tweede helft van de eeuw. De huidige productie van
fosfaatrots ligt op ca 167 Mt per jaar. De productie weerspiegelt de consumptie; er vindt nauwelijks
opslag van fosfaat plaats.
Het huidige gebruik van fosfaat
De gewonnen fosfaat wordt gebruikt voor kunstmest (74%), industriële toepassingen, bijv.
voederadditieven en schoonmaakmiddelen (7%) en andere toepassingen (10%). De resterende 9%
gaat verloren tijdens transport en verwerking. Het kunstmestgebruik is bepalend voor het gebruik
van fosfaat. De nationale fosfaatbalansen zijn beschikbaar voor de meeste OECD landen via http://
stats.oecd.org/Index.aspx. De consumptie van fosfaat is het grootst in landen met een omvangrijke

agrarische sector, zoals China, de Verenigde Staten en Brazilië. Beide eerstgenoemde landen zijn
ook grote producenten van fosfaat, dat vrijwel geheel voor binnenlands gebruik is bestemd.
Ontwikkelingslanden hebben het laagste fosfaatgebruik. Zie figuur 1.

Figuur 1. Overzicht van het gebruik van fosfaat in kunstmest per hoofd van de bevolking is
verschillende landen (bron: FAO, 2009; USCB, 2009).
Toekomstige gebruik van fosfaat
Hoe zal het gebruik van fosfaat zich in de toekomst ontwikkelen? De belangrijkste factoren die dit
bepalen zijn de omvang van de wereldbevolking, de ontwikkeling van de vleesconsumptie en de
teelt van gewassen voor brandstoffen en materialen.
Deze factoren vormen de basis voor vier scenario’ s:
• Nul-groei: geen toename van de fosfaatbehoefte voor voesel- en energiegewassen
• Lage groei: 1,5% groei per jaar voor voedselproductie tot 2050 en 12,3 % groei per jaar van de
productie van energiegewassen tot 2030.
• Matige groei: 2,7% groei per jaar voor voedselproductie tot 2050 en 12,3 % groei per jaar van de
productie van energiegewassen tot 2030.
• Hoge groei: 4,4% groei per jaar voor voedselproductie tot 2050 en 15,7 % groei per jaar van de
productie van energiegewassen tot 2030.
De resultaten bij de verschillende scenario’ s staan vermeld in tabel 1. De schattingen van de
uitputting van de huidige voorraden varieren van 2042 tot 2098. Deze uitkomsten komen overeen
met andere studies, die aangeven dat de bestaande voorraden nog 50-100 jaar toereikend zullen zijn.
De totale voorraden, inclusief reserves zijn echter veel langer toereikend, tot 2072 bij een hoge
groei tot na 2200 bij een nul-groei van het gebruik.
Tabel 1. Geschatte gebruik van fosfaatrots in 2050 en de toereikendheid van de huidige voorraden
(15 Gt) en de toekomstige reserves, (excl reserves van 32 Gt) bij verschillende scenario’ s.
Scenario

Consumption in
2050 (Mt/y)

Year of depletion of
reserves

Zero growth

167

2098

Year of depletion of
reserve base (incl.
reserves)
>2200

Low growth

356

2061

2151

Intermediate growth

511

2050

2108

High growth

1093

2042

2072

In het licht van de geringe groei van het fosfaatgebruik in de afgelopen decennia ligt een lage tot
matige groei het meest voor de hand. Dit betekent dat de huidige voorraden incl. reserves tussen
2100 en 2150 uitgeput zullen zijn. Dit geldt voor prijzen van 20-40 dollar per ton fosfaatrots. De
stijgende vraag zal echter leiden tot hogere prijzen en exploratie van nieuwe bronnen. Bij prijzen
tussen 50-100 dollar zal de economisch exploitabele voorraad ruwweg verdubbelen. In dit geval
zullen de fosfaatvoorraden toereikend zijn tot ver in de volgende eeuw en mogelijk ook nog daarna.
Veel studies nemen alleen de huidige voorraden in beschouwing, wat resulteert in een grove
onderschatting van de mijnbare reserves in de wereld.
Fosfaat in Nederland
In 2005 bedroeg de totale invoer van fosfaat, zowel in (grondstoffen voor)kunstmest als in voedsel
en veevoer ca 1,08 Mt. Meer dan 80% werd ook weer geëxporteerd, vooral in de vorm van
kunstmest en anorganische chemicaliën, en in mindere mate voedsel, veevoer en mest. Het totale
verbruik in Nederland bedroeg in 2005 ca. 182.900 ton fosfaat (tabel 2). Het binnenlands verbruik
van fosfaat betreft niet alleen kunstmest, zoals bij de meeste landen, maar voor een aanzienlijk deel
veevoer.
Tabel 2 – Import, export and netto verbruik van fosfaat in Nederland in 2005 (CBS/Statline,
2009a).
Import
Food
Animal feed

tons P2O5
169 600
142 100

Phosphate rock,
fertilisers & other
TOTAL

748 300
1060 000

Export
Food
Animal feed &
Manure
Phosphate rock,
fertilisers & other
TOTAL

tons P2O5
185 600
43 500
648 100
877 100

Balance
Net food export
Net consumption of
animal feed
Net consumption of
fertilisers & other
TOTAL

tons P2O5
-16 000
98 600
100 200
182 900

Door de ruime toediening van kunstmest en mest in het verleden is in Nederland sprake van een
sterke ophoping van fosfaat in de bodem. Gemiddeld zijn de concentraties van fosfaat in de bodem
verdrievoudigd en een aanzienlijke oppervlakte is fosfaatverzadigd. Geschat wordt dat de
hoeveelheid opgehoopt fosfaat in de bodem ca 1,9 Mt bedraagt; voldoende voor tenminste 40 jaar
van het huidige kunstmestverbruik. Een groot deel hiervan komt geleidelijk beschikbaar voor de
planten. Dit biedt mogelijkheden om de toediening van fosfaat te verminderen zonder grote
gevolgen voor de gewasgroei (Van der Werff et al., 1995, MNP, 2007).
Het fosfaatgebruik in Nederland is met bijna de helft afgenomen sinds 1985. Door de
Meststoffenwet uit 2006 zal het gebruik van kunstmestfosfaat nog verder afnemen. Dit leidt ertoe
dat een deel van de mest niet meer op het land kan worden uitgereden. In 2006 was dit overschot ca
4 Mt fosfaat; in 2015 zal dit bij de huidige omvang van de veestapel ca 9 ton fosfaat bedragen.
Naar een duurzaam gebruik van fosfaat in Nederland
Een duurzaam gebruik van fosfaat vereist inzicht in de fosfaatstromen in Nederland, en dan vooral
in de landbouwsector. In figuur 2 worden zowel de sectorbalans als de bodembalans voor het jaar
2005 getoond. De sectorbalans is gebaseerd op input via krachtvoer, dieet fosfaat in minerale vorm,

netto import van ruwvoer en voedergewassen. De output bestaat uit dierlijke producten,
diervoeders, gewassen en mest. Een interne cyclus bepaalt de verdeling over de verschillende
soorten in- en output.
In de bodembalans bestaat de input uit fosfaten in mest, kunstmest, gewasresten en andere
toevoegingen. De output is fosfaat afgevoerd via de geoogste gewassen. De sector- en bodembalans
vertonen een vrijwel gelijk overschot. Dit wijst erop dat de verliezen uit de cyclus binnen de
landbouw vooral plaatsvinden via de bodem.

Figuur 2. Fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw in 2005 in Mt (bron CBS Statline, 2010).
Fosfaat recycling
In Nederland vindt op dit moment reeds een aanzienlijk hergebruik plaats van fosfaat (tabel 3).
Dierlijke mest wordt benut voor de bemesting, waarbij het fosfaat op langere termijn grotendeels
beschikbaar komt voor de gewasgroei. Rond 10% van de jaarlijkse fosfaatgift komt uitendelijk
terecht in het oppervlaktewater. Bijproducten van de voedselproductie worden overwegend benut
als veevoer. Beendermeel, bloedmeel, verenmeel worden gebruikt als voedsel, voer, brandstof,
meststof en als grondstof voor de chemische en farmaceutische industrie. Gewasresten blijven
vrijwel geheel op het land en dragen daar bij aan de bodemvruchtbaarheid. Tenslotte zijn worden
kleine hoeveelheden fosfaat hergebruikt via compost, tarra van bieten en rioolslib.
Tabel 3 - Hergebruik van fosfaat uit verschillende bronnen in Nederland (in Mt)
Source
Estimated quantity
Animal manure
165.0

By-products of food production, plant by-products
Animal by-products
Crop residues
Compost
Carbonatation mud
Sewage sludge

113.2
42.7
9.2
2.5
1.5
0.2

Om tot een verbetering van de balans tussen input en output te komen moet de efficientie van het
fosfaatgebruik in de landbouw worden verbeterd. Hiervoor zijn de volgende acties perspectiefvol:
1. Verminderen van het fosfaatgehalte van krachtvoer. Dit verlaagt de uitscheiding van fosfaat in de
mest, waardoor ook minder fosfaat in de bodem terechtkomt. Een verdere reductie is te bereiken
door het vergroten van de verteerbaarheid van het in het voer aanwezige fosfaat door het dier,
bijv. door toevoeging van het enzym fytase. Het geschatte effect bedraagt 20-30 Mt fosfaat.
2. Reductie van fosfaat uit kunstmest. Het gebruik van kunstmest-fosfaat is de laatste decennia flink
afgenomen als gevolg van milieunormen: van 82 kg/ha in 1986 tot 48 kg/ha in 2005. De
meststoffenwet uit 2006 zal tot een verdere reductie van het fosfaatbemesting met 30-40% leiden
(71-95 Mt).
3. Verwerken van mest en gewasresten tot minerale fosfaten als kunstmestvervanger. Er zijn
verschillende technieken voor het maken van vloeibare of vaste fracties van fosfaten. Een
voorbeeld is struviet: een vloeibare meststof, die in sommige landen wel en in andere landen,
waaronder Nederland, niet is toegelaten. Momenteel zijn enkele pilots in uitvoering om
kunstmestvervangers te maken uit mest.
4. Verbeteren van de efficientie van meststoffen. Het verbeteren van de bemestingstechnieken, bijv.
door rijenbemesting en precisielandbouw vermindert de fosfaatverliezen door absoptie en coprecipitatie met bodemstoffen met ca. 10 Mt. Verder valt te denken aan het beschikbaar maken
van in de bodem aanwezig fosfaat voor plantengroei, bijv. door gebruik te maken van chelating
agentia, zoals bij schimmels. De haalbaarheid van dit concept moet nader worden onderzocht.
5. Benutten van alternatieve bronnen voor fosfaat.
a. Een belangrijke potentiële bron is de bodem, waarin de afgelopen decennia veel fosfaat is
geaccumuleerd. Het is echter nog onduidelijk hoe deze bron kan worden ontsloten.
b. Ook zou de nutrientrijke bovenlaag van bodems in natuurgebieden wellicht te gebruiken zijn
om de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden te verbeteren.
c. Op soortgelijke wijze zouden eendenkroos, algen en wieren de fosfaten uit water kunnen
halen en zo eutrofiering tegengaan. Deze planten kunnen dan als veevoer of als meststof weer
in de kringloop worden gebracht.
d. Tenslotte valt te denken aan het terugwinnen van fosfaat uit rioolslib, afvalwater van de
agrarische en voedingsmiddelenindustrie en uit bio-energie installaties. Alleen met deze
laatste maatregelen is al ca 18 Mt fosfaat te recyclen.
Bronnen
CBS Statline, June 2010, http://statline.cbs.nl/StatWeb/?LA=en
FAO, 2009. FAOSTAT - ResourceSTAT – Fertilisers. Data selection of phosphate fertilisers for
2005. URL: http://faostat.fao.org/site/575/default.aspx#ancor [Last accessed: 15 April 2009].
MNP 2007. Werking van de Meststoffenwet 2006. Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Bilthoven,
MNP-publicatienummer 500124001, pp 203.
USCB, 2009. International Data Base (IDB). U.S. Census Bureau, Population Division. URL:
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php.

Van der Werff, P.A., Dekkers, Th.B.M., Oenema, O., 1995. Fosforkringloop en ecologische
aspecten van de fosfaathuishouding. Internal document Wageningen University.
URL: http://library.wur.nl/way/catalogue/documents/ab_dlo/hfdst2.html#I1 [Last accessed 14
September 2009)
Nadere informatie:
Jan de Wilt, InnovatieNetwerk

