
Waarom poep de kassa doet rinkelen
De kostbare meststof
fosfaat wordt nu als afval
verbrand. Een vinding
maakt hergebruik mogelijk.

RYPKE ZEILMAKER

e meststof fosfaat, die Ne-
iderlanders uitpoepen en
' die in de rioolwaterzuive-
ringsinstallaties belandt,

wordt nu nog als afval verbrand.
Volgens schattingen van de Wage-
ningse landbouwgeleerde Bert Smit
verdwijnt in Nederland ruim twaalf
miljoen kilo van deze nuttige mest-
stof in de vuilverbranding.

Vervolgens wordt de as gebruikt in
wegenbouw. Ook wordt het ge-
dumpt, .in zoutmijnen. Mogelijk
komt daar al dit jaar een einde aan
nu onderzoekers en slibverwer-
kingsbedrijf SNB een manier heb-
ben gevonden om zuiver fosfaat te
scheiden van verbrand rioolslib.
Een doorbraak, vindt het bedrijf.

"We zijn het laboratoriumstadium
al voorbij,"vertelt voormalig mana-
ger Leon Korving van de slibverwer-
ker. Hij verruilde vorige maand het
bedrijf voor wateronderzoeksinstel-
ling Wetsus.

"De volgende stap is een commer-

ciële fabriek die het fosfaat terug-
wint. Dan kan in principe de helft
van alle fosfaat uit Nederlands ri-
oolslib worden verwerkt, bijvoor-
beeld tot kunstmest. SNB maakt nu
de keus welke van de drie beschik-
bare methodes hiervoor zal worden
gebruikt.

Eén ervan komt van de Belgische
chemicus Mohamed Takhim. Hij
heeft zijn labfacili.teiten bij de Ka-
tholieke Universiteit Leuven onder-
gebracht. -Hij vroeg in 2008 patent
aan op een methode die met een op-
lossing van tien procent zoutzuur
fosfaat van verbrand rioolslib
scheidt. De vrijkomende grondstof
fosforzuur - die ook in cola zit - kan
verwerkt worden tot kunstmest.

Problematisch bij hergebruik van
verbrand 'rioolfosfaat' was tot nu
toe dat er zware metalen achterble-
ven. Dat maakt verwerking tot
kunstmest onmogelijk, omdat me-
talen als cadmium, lood en koper
bij lage concentraties al een toxi-
sche werking hebben voor dieren en
planten. Malr Takhims methode
weet met een combinatie-van zout-
zuur en toevoeging van calcium dit
probleem te voorkomen. De precie-
ze werking die geeft zijn bedrijf Eco-
phos niet prijs. Takhim heeft al een
proeffabriek in Bulgarije, die uit ri-
oolslib teruggewonnen fosfaat ver-

werkt tot grondstof voor veevoer.
Het verbrande rioolslib kan die-

nen als vervangend fosfaaterts van
iets lagere kwaliteit dan wat uit de
mijnen in Marokko en China komt.
De belangstelling voor die lagere
kwaliteit fosfaaterts neemt toe door
de prijsstijging van fosfaaterts.
Sinds 2009 stappen veel fabrikan-
ten over op het goedkopere alterna-
tief, bijvoorbeeld voor tabletten
voor afwasmachines.

"Ook al zijn die tabletten zonder
fosfaat minder werkzaam," aldus
.Cees Buisman, directeur van Wet-
sus, dat zich richt op onderzoek
naar waterzuivering. De instelling
sloot in oktober met staatssecretaris
Joop Atsma een verbond om binnen
enkele jaren zoveel mogelijk fosfaat
uit afval terug te winnen.
"Scheiding van de verschillende
slibsoorten is een logistieke nacht-
merrie," steltBuisman. "Wij zoeken
haar manieren om fosfaat beschik-
baar te maken in hogere concentra-
ties. Bij hoge concentraties is het
economisch haalbaar fosfaat terug
te winnen als meststof. Het fosfaat
kun je dan terugsturen naar de lan-
den waar je nu het veevoer van soja
en tapioca (en dus fosfaat) vandaan
haalt. In een ideaal geval is de voe-
dingsstoffenkringloop zo weer een

beetje meer gesloten."
Volgens Buisman is hergebruik'

hard nodig, omdat er nog voor on-
geveer 100 tot 150 jaar aan fosfaat-
voorraden zouden zijn.

'De volgende stap is een
commerciële fabriek
die fosfaat terugwint1

Mijnbouwingenieur Charles Hen-
driks van de TU Delft stelt dat er bij
nieuwe mijnbouwtechnieken nog
vijfhonderd jaar voorraad is. De ein-
digheid van grondstoffen is volgens
hem een rekbaar begrip, omdat
nieuwe technieken steeds nieuwe
voorraden winbaar maken.

Fosfaathergebruik is hoe dan ook
hot. De Stichting Toegepast Onder-
zoek Water Beheer experimenteert
al met gezuiverd rioolwater, waarin
fosfaat achterblijft voor de kweek
van algen voor biobrandstoffen.

Verbrand afval dient al vaker als
'erts'. Ook metalen als bijvoorbeeld
zink en zilver komen in verbrand
huisafval in grotere concentraties
voor dan ze in sommige mijnen wor-
den gedolven.
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