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Tegen deze achtergrond heeft InnovatieNetwerk samen met 
Courage en Kiemkracht opdracht gegeven aan Geochem Research 
BV, Rijksuniversiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en 
WageningenUR om inzicht te verschaffen in de urgentie van de 
problematiek wereldwijd en specifiek voor Nederland. Dit artikel 
geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. De volledige 
studie “The phosphate balance: current developments and future 
outlook” (1) is te vinden op http:/www.innovatienetwerk.org/. 
Op basis van een analyse van huidige kringlopen op nationaal 
niveau worden aangrijpingspunten beschreven voor een betere 
benutting van fosfaat.

Productie en voorraden van fosfaat
Fosfor is in grote hoeveelheden op aarde aanwezig. Tabel 1 geeft 
inzicht in de hoeveelheden in verschillende compartimenten. 
Fosfaat wordt in dagbouw gewonnen als fosfaatrots. De gehalten 
in deze fosfaatrots bedragen 25-35 gewichts %. In de meeste 
gevallen is een eenvoudige behandeling met zuren en verhitting 
voldoende om de fosfaat beschikbaar te maken voor gebruik. 
De omvang van de mijnbare voorraden wordt bepaald door de 
toegankelijkheid, kosten versus opbrengsten en de aanwezigheid 
van verontreinigingen. De eenvoudig winbare voorraden zijn 
beperkt in vergelijking met de totale omvang van de voorraden.

Fosfaat in balans

Urgentie en opties van onderzoek en beleid
 Jan de Wilt en Olaf Schuiling

 FOSFAAT IN BALANS

Fosfor is een essentieel element voor alle levende organismen. Het is cruciaal voor de fotosynthese 
van planten en de groei van dieren. Het scheikundig element 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. 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.

Fosfaatmijnen liggen 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. Vanuit een economisch oogpunt worden voorraden 

Bron Voorraad (Mt)

Sedimenten > 60cm 800.000.000 - 4.000.000.000

Oceanen 93.000

Bodemlaag 0-50 cm 40.000-50.000

Fosfaatmijnen 2.400-6.6000

Planten en dieren 600-750

Tabel 1. Omvang van de hoeveelheden fosfor in verschillende compartimenten 
van de aarde (2, 3, 4)
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ingedeeld in de categorieën economisch, marginaal economisch 
en sub-economisch. Marginaal economische voorraden zijn 
exploiteerbaar met een marginale winst en sub-economische 
reserves zijn alleen met winst te exploiteren bij prijsstijgingen 
van fosfaat. Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende 
categorieën voorraden en bronnen. 

fosfaatrots van bijna 500 US dollar, zoals deze voorkwamen in 
2008, voor de langere termijn niet reëel.
Bij stijgende prijzen voor fosfaat nemen de economisch 
exploiteerbare voorraden en reserves toe. Bij prijzen van 50 tot 
100 US dollar per ton fosfaat verdubbelt de exploitabele voorraad 
fosfaat in de wereld tot 100 Gt. Naast dagbouw worden in deze 

Ontdekte voorraden Niet ontdekte voorraden

Gemeten Geschatte Afgeleide

Hypothetisch
en 

speculatief

Economisch Reserves

Marginaal
Economisch

Marginale
Reserves

Sub-economisch

Anders Niet-economische en onconventionele voorraden

Tabel 2. Overzicht van voorraden in de mijnindustrie. Het gearceerde deel geeft de basisvoorraad aan. 

De gemeten en geschatte economisch mijnbare fosfaatvoorraden 
bedragen circa 15 Gt fosfaatrots, terwijl de reserve voorraden, 
die ook marginale en sub-economische voorraden omvatten, 
worden 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 circa 3,4% per jaar in de eerste helft, en 
met circa 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. 

Prijsontwikkeling
Na een lange periode van vrij stabiele fosfaatprijzen tussen 25 tot 
45 US dollar per ton fosfaatrots trad in 2007 een scherpe stijging 
op, gevolgd door een daling tot het oude niveau. Het afgelopen 
jaar was sprake van een geleidelijke stijging. Dit komt vooral door 
de stijgende vraag naar fosfaat voor voedsel en biomassaproductie 
en de fluctuatie in energieprijzen. In de toekomst verwacht men 
structureel hogere fosfaatprijzen, al zijn de spotprijzen van 

situatie ook ondergrondse voorraden fosfaatrots met wat lagere 
concentraties economisch exploitabel. De voorraad fosfaatrots 
die bij productiekosten van 90 US dollar per ton beschikbaar 
is, is voldoende voor 240 jaar bij een gematigde groei van het 
fosfaatgebruik (5)
Als gevolg van de recente fluctuaties in fosfaatprijzen is de 
exploratie van nieuwe voorraden op gang gekomen, zowel op 
land als in de zee. Hoewel de prijzen nog te laag zijn om de 
oceanen - waarin zich veel fosfaat bevindt - uit te mijnen, worden 
de voorraden op de bodems van het continentale plat momenteel 
reeds in kaart gebracht. Bij verdere prijsstijgingen van fosfaat 
kunnen zelfs bronnen met relatief lage fosfaatgehalten in Europa 
(België, Frankrijk en Spanje) in aanmerking. 

Het huidige gebruik van fosfaat
Fosfaat wordt gebruikt voor kunstmest (74%), industriële 
toepassingen, bijvoorbeeld voederadditieven en schoonmaak-
middelen (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 

Figuur 1. Overzicht van het gebruik van fosfaat in kunstmest per hoofd van de bevolking in verschillende landen (6,7).
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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 (figuur 1). 

Toekomstige ontwikkeling van de mondiale 
fosfaatbehoefte
Hoe zal de behoefte aan fosfaat zich de komende decennia 
ontwikkelen? En hoe lang zijn dan de voorraden in de wereld 
toereikend? Om dit goed in te kunnen schatten is inzicht 
nodig in de belangrijkste bepalende factoren voor toekomstige 
ontwikkelingen op de fosfaatmarkt. 

en 15,7 % groei per jaar van de productie van energiegewassen 
tot 2030.

De resultaten bij de verschillende scenario’s staan vermeld in tabel 
3. De schattingen van de termijn van uitputting van de huidige 
voorraden variëren van 2042 tot 2098. 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. 
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 inclusief 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 

Scenario Consumptie in 
2050 (Mt/jaar)

Jaar van uitputting 
van economische 

voorraden 

Jaar van uitputting 
van marginale voorraden

Nulgroei 167 2098 >2200

Lage groei 356 2061 2151
Gematigde groei 511 2050 2108

Hoge groei 1093 2042 2072

Tabel 3. Geschatte gebruik van fosfaatrots in 2050 en de toereikendheid van de huidige voorraden (15 Gt) en de toekomstige 
reserves bij verschillende scenario’ s. 

De wereldbevolking zal naar verwachting tot 2050 groeien 
met gemiddeld 1,5% per jaar. Dit leidt tot een toename van de 
huidige 6 miljard mensen tot 9 miljard mensen in 2050. Daarna 
wordt een stabilisatie verwacht. De fosfaatbehoefte bij een op 
vlees gebaseerd dieet is ongeveer drie keer zo hoog als bij een 
op groenten gebaseerd eetpatroon. Indien snel ontwikkelende 
landen als China, India en Brazilië overschakelen op een Westers 
(op vlees gebaseerd eetpatroon) zal de fosfaatbehoefte daar 
sterker stijgen. In de Westerse wereld zal het fosfaatgebruik 
waarschijnlijk dalen als gevolg van milieuregelgeving. 
De ontwikkeling van de productie van gewassen voor 
biobrandstoffen is lastig in te schatten. In 2008 werd 1 eJ aan 
energiegewassen geteeld, waarvoor 3-4 Mt fosfaatrots is gebruikt; 
dit is ca 2,4 % van het mondiale fosfaatgebruik (8). Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van land, lopen de schattingen voor de 
teelt van energiegewassen in 2050 uiteen van 160 tot 450 eJ per 
jaar (9). Dit zou dus een flinke toename van het fosfaatgebruik 
betekenen. De competitie van voedsel- met energiegewassen zal 
waarschijnlijk op langere termijn leiden tot een beperking van 
het productie-areaal energieteelt, tenzij men in de energieteelt 
overschakelt op gewassen zoals algen of wieren, die geen aanslag 
doen op areaal, irrigatiewater of kunstmest.
Bovengenoemde trends vormen de basis voor vier scenario’s:

energiegewassen

en 12,3 % groei per jaar van de productie van energiegewassen 
tot 2030. 

en 12,3 % groei per jaar van de productie van energiegewassen 
tot 2030. 

prijzen tussen 50-100 dollar zal de economisch exploitabele 
voorraad ruwweg verdubbelen. Wanneer we dit meenemen in 
de berekeningen, zullen de fosfaatvoorraden toereikend zijn tot 
ver in de volgende eeuw en mogelijk ook nog daarna. Eerdere 
projecties van andere onderzoekers (2,10,11) nemen alleen de 
huidige voorraden in beschouwing, wat resulteert in een grove 
onderschatting van de mijnbare reserves in de wereld. 

Fosfaat in Nederland
Nederland heeft niet alleen een aanzienlijk binnenlands gebruik 
van fosfaat, maar is ook een belangrijk doorvoerland. In 2005 
bedroeg de totale invoer van fosfaat, zowel in (grondstoffen voor) 
kunstmest als in voedsel en veevoer circa 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 circa 
182.900 ton fosfaat (tabel 4). Het binnenlands verbruik van 
fosfaat betreft niet alleen kunstmest, zoals bij de meeste landen, 
maar voor een aanzienlijk deel veevoer. Dit is kenmerkend 
voor Nederland, België en Denemarken, die een relatief grote 
agrarische sector hebben ten opzichte van het beschikbare land 
voor de productie van veevoer. Deze landen zijn afhankelijk van 
de import van veevoer voor hun veestapel.
Een groot deel van het fosfaat dat in de landbouw wordt gebruikt, 
komt via mest of kunstmest op de bodem terecht. Ongeveer 60% 
van het toegediende fosfaat effectief benut voor de gewasgroei; 
circa 30% accumuleert in de bodem; circa 10% spoelt af naar het 
oppervlaktewater. 
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 
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de bodem verdrievoudigd en een aanzienlijke oppervlakte is 
fosfaatverzadigd. Geschat wordt dat de hoeveelheid opgehoopt 
fosfaat in de bodem circa 1,9 Mt bedraagt; dit is 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 (13,14).

Het fosfaatgebruik in Nederland is met bijna de helft afgenomen 
sinds 1985, toen met de meting hiervan is gestart. Het 
fosfaatgehalte in veevoer is met 50% teruggebracht door de 
introductie van fytase. Dit enzym maakt het fosfaat in het voer 
beter beschikbaar voor vertering. Door de scherpere milieunormen 

daalde het gebruik van fosfaten in schoonmaakmiddelen met 
bijna 80%, terwijl het kunstmestgebruik in deze periode met 40% 
afnam. Door de Meststoffenwet uit 2006 zal het gebruik van 
mest en kunstmestfosfaat verder afnemen. In 2006 bedroeg het 
mestoverschot circa 4 Mt fosfaat; in 2015 zal dit bij de huidige 
omvang van de veestapel circa 9 Mt fosfaat bedragen. 

Naar een duurzaam gebruik van fosfaat in 
Nederland
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 

Import ton P2O5 Export ton P2O5 Balans ton P2O5

Voedsel 169 600 Voedsel 185 600 Netto voedsel import -16 000

Diervoeders 142 100 Diervoeders 43 500 Netto consumptie
diervoeders 98 600

Fosfaatrots, kunstmest 
e.a. 748 300 Fosfaatrots, 

kunstmest e.a. 648 100 Netto consumptie
kunstmest e.a. 100 200

TOTAAL 1060 000 TOTAAL 877 100 TOTAAL 182 900

Tabel 4 – Import, export and netto verbruik van fosfaat in Nederland in 2005 (12) 

Figuur 2. Fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw in 2005 in Mt (15)

FOSFAAT IN BALANS
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producten, diervoeders, gewassen en mest. Een interne cyclus 
bepaalt de verdeling over de verschillende soorten in- en output.
Voor de bodembalans bestaat de input uit fosfaten in mest, 
kunstmest, gewasresten en andere toevoegingen. De output is 
fosfaat, afgevoerd via de geoogste gewassen. Hoewel de sector- 
en de bodembalans op verschillende manieren zijn berekend, 
resulteren beide in een vrijwel even groot overschot. Dit wijst 
erop dat de verliezen uit de cyclus binnen de landbouw vooral 
plaatsvinden via de bodem. Om het overschot op de fosfaatbalans 
te verminderen moet de input omlaag en de output omhoog. 

Recycling van fosfaat
In Nederland vindt op dit moment reeds een aanzienlijk 
hergebruik plaats van fosfaat (tabel 5). Dierlijke mest wordt benut 
voor de bemesting, waarbij het fosfaat grotendeels beschikbaar 
komt voor de gewasgroei. Verder worden bijproducten van de 
voedselproductie overwegend benut als veevoer voor dierlijke 
productie. Een derde tot de helft van het dier is niet bruikbaar 
voor menselijke consumptie. Dat deel wordt omgezet in 
beendermeel, bloedmeel, verenmeel en gebruikt als voedsel, 
voer, brandstof, meststof en als grondstof voor de chemische en 
farmaceutische industrie. Zo blijft het ook in de kringloop. 
Gewasresten blijven vrijwel geheel op het land en dragen 
bij aan de bodemvruchtbaarheid. Compost van GFT-afval en 
champignonkweek, dat als bemesting wordt gebruikt, bevat 
een beperkte hoeveelheid fosfaat. Tarra van suikerbieten levert 
een kleine bijdrage aan de bemesting van het land, evenals de 
fosfaten in rioolslib. De hoeveelheid rioolslib wordt geschat op 
27 Mt per jaar, maar het grootste deel ervan wordt verbrand, 
waarna de as vooral in de wegenbouw wordt gebruikt. Slechts 
4% wordt gebruikt als meststof. Dit hangt samen met de hoge 
gehalten aan verontreinigende stoffen in de as van rioolslib. 

In de landbouw vindt dus reeds recycling van fosfaat plaats. Om 
tot een verbetering van de balans tussen input en output te komen 
moet de efficiëntie van het fosfaatgebruik in de landbouw worden 
verbeterd. Hiervoor zijn de volgende acties perspectiefvol:
1. Verdere vermindering van het fosfaatgehalte van krachtvoer. 
Dit verlaagt de uitscheiding van fosfaat in de mest, waardoor ook 
minder fosfaat in de bodem terechtkomt. Uiteraard moet bij het 
verlagen van de fosfaatgehalten in het voer wel de behoefte van 
de dieren in acht worden genomen. Nadere bepaling hiervan 
is noodzakelijk om hierop scherper te kunnen sturen. Ook het 
gebruik van dieet fosfaat kan worden verminderd. 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: van 
82kg/ha in 1986 tot 48 kg/ha in 2005. Het gebruik van mineraal 
fosfaat is ook nodig voor precisiebemesting, ook op bodems 

met lage fosfaatgehalten. De meststoffenwet uit 2006 zal naar 
verwachting tot een reductie van de 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. Dit magnesium-ammonium fosfaat (MAP) is een 
uitstekende meststof. Momenteel zijn enkele pilots in uitvoering 
om kunstmestvervangers te maken uit mest. Deze zijn vooral 
gericht op stikstof. Uitbreiding naar fosfaat terugwinning maakt 
het mogelijk om deze als meststof af te zetten, ook buiten de 
Nederlandse landbouw. 
4. Verbeteren van de efficiëntie van meststoffen. Het verbeteren 
van de bemestingstechnieken, bijv. door rijenbemesting en 
precisielandbouw vermindert de fosfaatverliezen door absoptie 
en co-precipitatie met bodemstoffen met ca. 10 Mt. Verder 
valt te denken aan het beschikbaar maken van in de bodem 
aanwezig fosfaat voor plantengroei, bijv. door het gebruik 
van complexvormers, zoals bij schimmels. Een andere optie 
is de toelating van nieuwe meststoffen, zoals struviet. Er zijn 
verschillende technieken om de eigenschappen van struviet als 
meststof aan te passen aan de behoeften van de bodem en het 
gewas.
5. Benutten van alternatieve bronnen voor fosfaat. 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. De nutrientrijke bovenlaag 
van bodems in natuurgebieden is wellicht te gebruiken om de 
bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden te verbeteren. 
Eendenkroos, algen en wieren kunnen fosfaten uit water halen 
en zo eutrofiëring tegengaan. 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.

Slotbeschouwing
Fosfaat is een onmisbaar element voor de groei en de stofwisseling 
van planten, dieren en mensen. Fosfaat wordt momenteel op een 
beperkt aantal plaatsen in de wereld uit de bodem gewonnen, 
waar het eenvoudig toegankelijk en in voldoende concentraties 
aanwezig is. Aan de hand van verschillende scenario’s is in deze 
studie berekend dat de huidige voorraden in 50-200 jaar zullen 
zijn uitgeput. Op basis van de groeiende schaarste en de daarmee 
gepaard gaande prijsstijgingen van fosfaat zullen echter meer 
voorraden economisch exploitabel worden. Bij een verdubbeling 
van de prijzen zullen de mijnbare voorraden nog zeker tot ver 
in de volgende eeuw toereikend zijn. Dus er is geen reden voor 
paniek, wel is het er een dringende noodzaak om te kijken naar 

Bron Geschatte hoeveelheid

Dierlijke mest 165,0
Bijproducten uit voedselproductie 113,2
Dierlijke bijproducten 42,7
Plantenresten 9,2
Compost 2,5
Tarra 1,5
Rioolslib 0,2

Tabel 5 - Hergebruik van fosfaat uit verschillende bronnen in Nederland (in Mt)
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Cradle to Cradle

Mager handboek voor duurzame ontwikkeling

 Rudy Rabbinge

In de ‘bestseller’ Cradle to Cradle – van 
wieg tot wieg - geven de twee gelouterde 
auteurs William McDonough en Michael 
Braungart een uitgebreide uiteenzetting 
over hun gedachtegoed dat inmiddels al 
een zeer brede aanhang heeft gekregen. 
Vele overheden hebben C2C inmiddels 
uitgangspunt voor het beleid gemaakt en 
denken daarmee een wezenlijke bijdrage 
aan duurzame ontwikkeling te leveren. 
De auteurs van C2C hebben massale 
aanhang en denken een nieuw paradigma 
voor duurzame ontwikkeling te hebben 
gelanceerd. Een interessante uitgave, 
die echter als handboek voor duurzame 
ontwikkeling tekortschiet.

Uitgangspunten
De auteurs gaan uit van het principe dat 
alle menselijke activiteit zodanig moet 
worden georganiseerd dat de nadelige 
effecten van menselijk handelen worden 
geminimaliseerd, zonder dat dit ten koste 
gaat van het algehele welbevinden. Dat is 
mogelijk als vele productieprocessen en 
consumptiepatronen op een andere wijze 
worden ontwikkeld en geregisseerd dan 
nu doorgaans het geval is. Daarbij gelden 
een aantal uitgangspunten die tot gevolg 
hebben dat op een volstrekt andere wijze 
naar menselijke activiteiten wordt gekeken:
1. Afval bestaat niet.
2. Down cycling – hergebruik waarbij 
giftige stoffen uiteindelijk in het milieu 
belanden - moet worden vermeden omdat in 
alle gevallen ‘echte’ recycling mogelijk is.
3. Irreversibele processen moeten worden 
stopgezet en niet afbreekbare stoffen 
mogen niet meer worden gemaakt.
Toepassing van die simpele beginselen 
heeft tot gevolg dat veel industriële 
processen en consumptiepatronen anders 
worden ingericht. Ook de ontwerpen en 
architectuur van gebouwen, fabrieken en de 
inrichting van steden en landelijke gebieden 
worden daardoor anders. De vooruitgang 
die daarmee wordt gemaakt in gebruik van 
water, energie en natuurlijke hulpbronnen 
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de mogelijkheden voor hergebruik van fosfaat. Dit vanwege de 
geleidelijk toenemende schaarste en de daarmee samenhangende 
prijsstijgingen voor fosfaat, de geo-politieke kwetsbaarheid van 
de huidige fosfaatvoorziening en de schadelijke gevolgen van 
fosfaatverliezen voor het milieu. 
Door recycling kan meer fosfaat worden omgezet in meststof dan 
in de Nederlandse landbouw nodig is. In tijden van toenemende 
schaarste aan fosfaat kan dit een exportproduct met een 
aanzienlijke waarde zijn. De Nederlandse kennis op het gebied 
van landbouw, raffinage van biomassa en waterzuivering geeft 
een goede basis om voorop te lopen op dit gebied in de wereld en 
daarmee onze concurrentiepositie te versterken. 
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