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Fosfaat is een essentiële bouwsteen van alle leven. Z

rijkste bestanddeel van kunstmest) 

sen en dieren kunnen voeden. Nu de 

wijd uitgeput raken, dreigen voedselprijzen te stijgen en rijst de vraag 

termijn nog gevoed kan worden. H

gaan en de meststof zo lang mogelijk in roulatie te houden. 

Natuurlijke fosfaatcyclus 

Van nature is fosfaat alleen beschikbaar

lage doseringen. Het komt in de natuur terecht 

via een traag proces van erosie, sedimentatie 

en verwering van gesteente. Juist omdat het zo 

schaars is, wordt het vrijwel meteen door org

nismen opgenomen en vastgelegd in biomassa. 

Dieren nemen fosfaat op via de consumptie van 

plantaardig voedsel of door andere dieren te 

eten. Micro-organismen brengen het weer in 

roulatie door dood organisch materiaal 

breken. Toch verdwijnt per saldo een zekere 

hoeveelheid fosfaat naar de zee, waar het zich 

mest van zeevogels die vis eten, komt een klein deel van de fosfaat geconcentreerd 
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Verminderen van gebruik van fosfaatmeststoffen 

Het grootschalig gebruik van fosfaat in de landbouw is niet alleen explosief gestegen door de sterk 

groeiende wereldbevolking, maar ook door het gestegen aandeel dierlijke eiwitten in het voedingspa-

troon van mensen wereldwijd en in Westerse landen in het bijzonder. De conversiefactor van plantaar-

dig naar dierlijk eiwit ligt tussen de 3  en 12. Het wereldwijd reduceren van de vleesproductie kan dus 

een enorme beperking opleveren van de hoeveelheid toegediende fosfaatmeststoffen. 

 

Conversiefactor van plantaardig naar dierlijk eiwit (kg voereiwit/kg karkas eiwit) 

Rund Kweekvis Varken Koemelk Kip 

12 8 6 4 3 

 Bron: Wageningen UR - Animal Science Group, 2009 

 

Voor Nederland en andere grote producenten van dierlijke eiwitten, speelt nog een ander probleem. In 

Zuid-Amerika en Zuidoost Azië zijn de klimatologische omstandigheden bijzonder gunstig om op grote 

schaal boongewassen zoals soja te telen. Door grote hoeveelheden fosfaatmeststof toe te dienen kan 

de productie daar nog eens sterk worden opgeschroefd. Met het zo geproduceerde veevoer importeert 

Nederland dus ook veel fosfaat, dat uiteindelijk als restproduct via de dierlijke mest in ons milieu terecht 

komt. 

Het gebruik van fosfaatmeststoffen in de landbouw kan ook sterk worden teruggebracht door de effici-

ëntie van het gebruik van fosfaatmeststoffen te verbeteren. Volgens onderzoekers van Wageningen UR 

(Sattari, S.Z. et al, 2012) is er op wereldschaal op lange termijn veel minder fosfaat nodig als rekening 

wordt gehouden met het fosfaat dat in het verleden is toegediend en in de bodem is achtergebleven. 

Ook zou geïnvesteerd moeten worden in het verbeteren van doseringsystemen van meststoffen en in 

de verbetering van de opname van fosfaat door gewassen. 

Hergebruik van fosfaat 

Om te anticiperen op de dreigende fosfaattekorten, is in de eerste plaats een kritischer toepassing van 

het voorzorgsbeginsel nodig. Door de raffinage van diervoedercomponenten is het mogelijk om fosfaat 

al aan de voorkant van het dierlijke productieproces te verwijderen en elders in de keten op verant-

woorde wijze weer in te brengen.  

Vervolgens richt de aandacht zich op het hergebruik van fosfaat uit afval- en reststromen. Relevant zijn 

stromen uit de landbouw en de humane voeding, maar ook gefabriceerde materialen bevatten in toe-

nemende mate fosfaat (o.a. in de vorm van brandvertragers). Met name in de rioolwaterzuivering kan 

de terugwinning van fosfaat op korte termijn worden opgeschaald. Daarvoor is nog wel een oplossing 

nodig voor het probleem dat te hoge gehaltes aan hormonen en farmaceutische residuen in urine en 

feces de werking van bioreactoren kunnen belemmeren. 

Dierlijke mest en organische reststromen uit de landbouw, het natuur en landschapsbeheer en de men-

selijke voedselconsumptie kunnen via bioraffinage en door omzetting in bioreactoren worden uiteenge-

rafeld tot diverse waardevolle producten en halffabricaten. Hierbij wordt fosfaat op efficiënte wijze te-

ruggewonnen. De toevoeging van zware metalen (met name koper) als voedingsupplement in varkens-

voer leidt nu nog tot toxische concentraties in de mest waardoor de werking van bioreactoren wordt 

belemmert.  

Het hergebruik van fosfaat draagt bij aan het systematisch sluiten van de mineralenkringloop en daar-

mee het drastisch reduceren van de uitputting van fosfaatbronnen. Het oplossen van de fosfaatproble-

matiek is daarmee wezenlijk onderdeel geworden van de biobased economy. 



 

Maatschappelijke transitie staat voorop
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regelgeving en via investeringssubsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen. 
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