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Fosfaat wordt schaars. Mondiaal slinken de 

voorraden fosfaatertsen, terwijl in Nederland 

het oppervlaktewater is vervuild met te hoge 

gehalten in de grond door zware bemestin-

gen in het verleden. Zowel het tekort als 

overschot aan fosfaat zal steeds meer aan-

dacht krijgen. De scherper wordende ge-

bruiksnormen in Nederland leiden tot veran-

deringen. 

Deze Nieuwsbrief gaat in op verschillende 

thema’s die hiermee te maken hebben. Bij-

zonder is dat we nog steeds niet goed weten 

hoe we de beschikbaarheid van fosfaat in de 

bodem moeten meten. Bij de opname van 

fosfaat spelen bodemstructuur en de bewor-

teling een grote rol. Ook de intensiteit van het 

bodemleven en de diverse vormen waarin 

fosfaat in de bodem voorkomt doen mee en 

dat maakt het ingewikkeld. 

Resultaten uit onderzoek geven meer inzicht 

in de samenhangen. Veel leesplezier met 

deze fosfaat-special!  

Fosfaat: van te veel naar tekort  

 

De Stuurgroep Technology Assessment heeft 

in oktober 2009 een advies uitgebracht aan 

de minister Verburg van LNV over het drei-

gende fosfaattekort in de toekomst. Dit ad-

vies is gebaseerd op een studie die PRI in 

opdracht van de stuurgroep heeft uitge-

voerd. 

Fosfor is een essentiële bouwsteen van al 

het leven op aarde en dus ook van ons 

voedsel. Het komt voor een groot deel be-

schikbaar uit fossiele voorraden en wordt 

vooral gebruikt in de landbouw. Veel fosfaat 

gaat verloren tijdens de winning, in de land-

bouw en verderop in de voedselketen. Van 

de verliezen wordt slechts een zeer beperkt 

deel teruggewonnen, vooral via de visserij. 

Het grootste deel belandt uiteindelijk op de 

oceaanbodem. Daardoor moet steeds nieuw 

fosfaat uit fossiele voorraden worden aange-

voerd, maar die voorraden zijn eindig. 

Experts schatten dat bij voortzetting van de 

stijgende trend in het fosfaatgebruik de nu 

bekende winbare voorraden over ongeveer 

75 jaar kunnen zijn uitgeput. Maar al veel 

eerder kan er een run ontstaan op de slin-

kende fosfaatvoorraden. Die zijn voor twee-

derde geconcentreerd in slechts twee 

regio’s: Marokko en de Westelijke Sahara, 

en China. De EU heeft slechts geringe fos-

faatvoorraden en kan dus in de problemen 

komen. Het huidige teveel zal naar verwach-

ting omslaan in een tekort. Toegenomen 

vraag en hogere winningskosten hebben na 

2007 al tot sterke prijsstijgingen geleid.  

Voorlopig is de aandacht in Nederland nog 

geheel gevestigd op overschotten van fos-

faat. Naar schatting bevindt zich in de Ne-

derlandse bodem een overschot van 45.000 

ton P. Dit overschot is niet evenredig ver-

Prijs fosfaatmeststoffen
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Leen Janmaat (LBI)

Special Fosfaat Special Fosfaat Special Fosfaat Special Fosfaat     

l.janmaat@louisbolk.nl 
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Nieuwsbrief 

IJzerschermen vangen fosfaat  

De ophoping van fosfaat in Nederlandse 
landbouwgronden als gevolg van overbe-
mesting leidt tot fosfaatverliezen naar het 
oppervlaktewater. Verrijking van het opper-
vlaktewater met fosfaat veroorzaakt eutrofië-
ring. De urgentie om deze problematiek aan 
te pakken is groot, omdat het oppervlaktewa-
ter in 2015 moet voldoen aan de kwaliteitsei-
sen van de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Met het Nederlandse mestbeleid zal 
in sommige delen van het landelijk gebied 
niet kunnen worden voldaan aan de eisen 
van de KRW. In deze gebieden zijn aanvul-
lende maatregelen nodig die kosteneffectief 
zijn en inpasbaar in de praktijk. Een mogelijk 
voorbeeld hiervan is het inwerken van fos-
faatbindende materialen in waterdoorlatende 
ijzerschermen in de bodem of het toepassen 
van deze materialen in filters die aan draina-
gebuizen kunnen worden gekoppeld.  
IJzerslib en -zand kunnen worden gebruikt 
voor het binden van fosfaat, omdat deze ma-
terialen veel ijzeroxide bevatten. IJzeroxide 
heeft een grote capaciteit om fosfaat te bin-
den. Deze materialen komen vrij als reststof-
fen tijdens de zuivering van grondwater voor 

drinkwater.  

 

deeld. De zandgronden in Zuid, Oost en 

Noord-Nederland kennen door hoge bemes-

tingen in de vorig eeuw de hoogste voorra-

den. De zeekleigronden zijn vrij arm aan 

fosfaat.  

Het volledige beleidsadvies en achtergrond-

rapport is te downloaden via 

www.stuurgroepta.nl. Voor meer informa-

tie: Carin Rougoor (CLM), secretaris van de 

stuurgroep, tel 0345-470769, email:  

crougoor@clm.nl. 

 

 

 

 

Wim Chardon (Alterra) 

Proefopstelling van kolommen waarin ijzerslib en –

zand worden getest. 

Onderzoekers van het Centrum Bodem van Al-
terra onderzoeken samen met het drinkwaterbe-
drijf Brabant Water N.V. in een project van het 
innovatieprogramma KRW van SenterNovem of 
hergebruik van deze reststoffen in ijzerscher-
men of filters mogelijk is om de fosfaatverliezen 

uit landbouwgronden te verminderen. 
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Nieuwsbrief 

De gebruiksnormen beperken de hoeveel-

heid fosfaat die met de bemesting gegeven 

mag worden. De vraag of de fosfaatvoorzie-

ning van de gewassen dan wel voldoende 

blijft, wordt hiermee actueler.  In het concept 

Masterplan Mineralenmanagement 

(Productschap Akkerbouw, 2009) staat dat 

nog steeds niet goed bekend is hoe de be-

schikbaarheid van fosfaat voor de plant ge-

meten moeten worden. Het aantal toegepas-

te methoden bij Nederlandse laboratoria 

neemt toe en daarmee ook een stuk ondui-

delijkheid. In het volgende een overzicht ter 

verduidelijking.   

P-PAE, mg P per 100 g grond 

Wordt gebruikt door het Blgg. Een lage con-

centratie zoutoplossing van CaCl2 wordt als 

extractiemiddel gebruikt. Een P-PAE van 1 

mg P per 100g is ongeveer 7 kg P2O5 per 

ha. Bij een minder goede bodemstructuur en 

beworteling is dit niet allemaal beschikbaar 

voor de plant. Planten nemen bijvoorbeeld 

50 kg P2O5 per ha op. Veel meer dus dan de 

P-PAE aangeeft. 

Pw, mg P2O5 per liter grond  

De klassieke methode maar door meerdere 

laboratoria nog gebruikt. Water is het extrac-

tiemiddel. Het is de methode die gebruikt 

wordt  om toestemming te krijgen voor hoge-

re fosfaatgiften dan de geldende gebruiks-

norm.  Ook de Pw geeft niet alle beschikba-

re fosfaat aan. Een Pw van 30 betekent wel 

ca 75 kg P2O5 per ha, maar die is niet alle-

maal direct beschikbaar omdat de vochtige 

grond 24 uur geïncubeerd wordt en omdat 

er een zeer hoge verhouding tussen extrac-

tievloeistof en te extraheren grond wordt 

gebruikt. Let op: de liter grond heeft betrek-

king op het volume gedroogde gemalen 

grond.  Een liter droge gemalen grond weegt 

ongeveer 1 kg. 

P-Al, mg P2O5 per 100 g grond 

In Nederland veel gebruikt, daarbuiten wei-

nig. Als extractiemiddel wordt ammonium-

lactaatazijnzuur gebruikt. Dat heeft een pH 

van 3,75 en je verwacht dan dat er vooral 

calciumfosfaten worden geanalyseerd maar 

dat is niet zo omdat de melkzuur ijzer en 

aluminium complexeert en dit extract meet 

daarom ook ijzer- en aluminiumfosfaten.  

 

P-Al meet globaal zo’n 30% van alle fosfaat in 

de grond. Een P-Al van 30 is ca 1000 kg P2O5 

per ha. P-Al wordt wel de naleverbare fosfaat 

genoemd, maar dat is niet zo. Een deel van de 

P-AL fosfaat is vrijwel niet beschikbaar voor 

de plant.  Er is een formule waarmee uit P-Al 

en P-PAE redelijk nauwkeurig de Pw kan wor-

den berekend en deze berekende Pw mag 

gebruikt worden om verruiming van de fosfaat-

gift in het kader van de gebruiksnormen aan te 

vragen. Uit recent onderzoek blijkt dat een 

combinatie van P-Al en P-PAE gebruikt kan 

worden voor de inschatting van de nalevering 

van fosfaat (zie artikel Peter van Erp).  

P-Olsen, mg P per kg grond (ook wel mg P 

per 100 g en µmol P per kg) 

Wordt internationaal veel gebruikt. Het extract 

heeft een pH van 8,5 en meet daarom vooral 

ijzer- en aluminiumfosfaten. In Nederland met 

veel kalkrijke gronden wordt het daarom wei-

nig gebruikt. P-Olsen meet meer fosfaat dan 

P-Al en wel ca. de helft van alle fosfaat.   

P-organisch, mg P2O5 per kg grond 

Wordt gemeten door van P-totaal de hoeveel-

heid calcium-, ijzer- en aluminiumfosfaat af te 

trekken. P-organisch levert fosfaat bij afbraak 

door het bodemleven. P-organisch varieert 

sterk, van verwaarloosbaar tot de helft van alle 

fosfaat in de grond. 

P-totaal, mg P2O5 per 100 g grond 

De grond wordt geëxtraheerd met een meng-

sel van sterke zuren bij hoge temperatuur. Alle 

fosfaat, met uitzondering van die in onver-

weerde gesteenten, wordt zo gemeten. 

De bodemanalyse van fosfaat: feiten op een rijtje.   
Jan Bokhorst (LBI) 

j.bokhorst|@louisbolk.nl 
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Nieuwsbrief 

 Fosfaatbemesting en de invloed van de bodem 

Reeds midden vorige eeuw werd door weten-
schappers aangegeven dat een goed bemes-
tingsadvies gebaseerd is op minimaal twee 
bodemindicatoren: een indicator voor de con-
centratie van een nutriënt in de bodemoplos-
sing (intensiteit genoemd) en de  hoeveelheid 
nutriënt die een bodem zou kunnen naleveren 
(capaciteit genoemd). Voor sommige nutriën-
ten, bijv. fosfaat, is ook nog een indicator  
voor  de snelheid waarmee de bodem nale-
vert (de kinetiek). Ondanks deze inzichten zijn 
bemestingadviezen nooit op deze wijze on-
derzocht en opgezet. De belangrijkste reden 
hiervoor is wel dat er onvoldoende betrouw-
bare, snelle en betaalbare grondonderzoek-
methoden beschikbaar waren om deze indi-
catoren te meten. Gevolg is dat op meerdere 
plaatsen in de wereld is gezocht naar die ene 
extractiemethode of -techniek die de beste 
relatie gaf met de gewasopbrengst/-reactie. 
Omdat zoiets grondsoort, gewas, opbrengst-
niveau etc. afhankelijk is, zijn voor het zelfde 
nutriënt, bijv fosfaat, vele tientallen extractie-
methoden beschikbaar.  Echter, geen enkele 
fosfaatmethode blijkt breed inzetbaar te zijn of 
levert inzicht in de onderliggende bodempro-

cessen.    

In 2002 heeft BLGG AgroXpertus voor wat 
betreft de onderbouwing van haar adviezen 
het roer omgegooid richting intensiteit, capa-
citeit en kinetiek. Dit was mogelijk omdat bin-
nen BLGG AgroXpertus de technieken om 
gelijktijdig lage concentraties van nutriënten 
te meten sterk was verbeterd. Voor fosfaat is 
gezocht naar een vervanging van de Pw ex-
tractiemethode. Naast de bekende analyti-
sche problemen voor Pw  geldt dat de analy-
se resultaten niet of moeilijk te interpreteren 
zijn binnen het concept van intensiteit, capaci-

teits en kinetiek.  

Daarom heeft BLGG AgroXpertus in 2004 
opdracht gegeven aan WUR om het gedrag 
en plantbeschikbaarheid van fosfaat in de 

bodem te onderzoeken.  

 

 

 

Op 26 februari jl. heeft dit geleid tot de verde-
diging van een proefschrift getiteld” The poten-
tial of soils to supply phosphorus and potassi-
um; processes and predictions” door  Dr. D. 
Van Rotterdam-Los. In dit proefschrift is via 
pot-, veld- en laboratoriumproeven aange-
toond dat i) het concept van intensiteit, capaci-
teit en kinetiek geldt voor fosfaat, en ii) dat 
fosfaat gemeten in CaCl2 (P-PAE) en ammoni-
umlactaat (P-PAL) bruikbaar zijn als indicator 
voor intensiteit, capaciteit en kinetiek. Tevens 
is aangetoond dat het concept niet alleen geldt 

voor fosfaat maar ook voor kalium.  

BLGG AgroXpertus heeft afgelopen 4 jaar sa-
men met WUR, NMI, coöperaties onderzoek 
uitgevoerd naar de vertaling van deze kennis 
in P-adviezen voor grasland, mais en akker-
bouw. De resultaten waren veelbelovend en 
de P-adviezen van BLGG AgroXpertus zijn 
aangepast aan de verkregen inzichten en re-
sultaten en dus up to date.  BLGG AgroXper-
tus verwacht dat komende jaren verdere verfij-
ningen mogelijk zijn op basis van praktijkwaar-

nemingen.  

BLGG AgroXpertus heeft sinds 2004 de Pw-
meting stopgezet en vervangen door P-
metingen in CaCl2 en P-AL. De praktijk heeft 
daar niet altijd iets van gemerkt omdat een 
berekende Pw werd gepresenteerd op het 
analyseformulier. Blgg AgroXpertus kan nl. per 
grondsoort op basis van P-CaCl2, PAL en an-
der bodemkenmerken de Pw berekenen. Dui-
zenden grondmonsters zijn onderzocht om de 
berekening te kunnen doen plaatsvinden. In 
het kader van derogatie is deze omrekening 

door de overheid accoord bevonden. 

BLGG AgroXpertus zal komende jaren verder 
gaan met het uitwerken van het intensiteit, 
capaciteit en kinetiek concept ter onderbou-
wing van haar bemestingsadviezen. Op dit 
moment loopt al onderzoek met WUR en NMI 
naar de beschikbaarheid van stikstof en twee 
onderzoeken zullen binnenkort gaan starten 

mbt de beschikbaarheid van micronutriënten.   

 

 

 

Peter van Erp en Arjan Reijneveld (BLGG) 
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Nieuwsbrief 

In een recent afgerond project heeft Nutriën-

ten Management Instituut NMI samen met 

landelijke en regionale overheden en de 

landbouwsector een instrument ontwikkeld 

dat boeren stimuleert in bepaalde gevallen 

een fosfaatbemesting achterwege te laten: 

een bodemdienst fosfaatuitmijning. Het pro-

ject werd gesubsidieerd door SKB en het 

consortium bestond uit de Ministeries van 

LNV, VROM en V&W, de provincies Noord-

Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel, 

de waterschappen Vallei & Eem, Veluwe, 

Rijn&IJssel, Brabantse Delta, Aa en Maas, 

De Dommel, Regge en Dinkel en Noorder-

zijlvest en LTO. De stimuleringsmaatregel 

gaat verder dan de fosfaatdifferentiatie in 

het landelijke mestbeleid, aangezien dit niet 

overal snel genoeg tot de gewenste verbete-

ring van de kwaliteit van grond- en opper-

vlaktewater zal leiden.  

Het samenwerkingsproject was gericht op 

het ontwikkelen van een bodemdienst om 

de uit- en afspoeling van fosfaat te beper-

ken, waarbij het gaat om vormen van bo-

demgebruik die verder gaan dan de wettelij-

ke en reguliere eisen die aan duurzaam 

bodemgebruik worden gesteld en die aan-

toonbaar bijdragen aan doelen met een 

algemeen belang. Daartoe is een bureau-

studie uitgevoerd en is ervaring opgedaan 

met uitmijning op praktijkbedrijven in een 

viertal pilots in Overijssel, Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg. 

De bodemdienst fosfaatuitmijning zal be-

schikbaar komen voor aangewezen gebie-

den op zandgronden in Zuid en Oost Neder-

land. Vooral op laaggelegen, fosfaatverza-

digde gronden die nabij kwetsbare gebieden 

liggen, zoals Natura 2000-gebieden en/of 

beekdalen, is de fosfaatproblematiek veelal 

urgent. In deze situaties kan het achterwege 

laten van een fosfaatbemesting (=uitmijning) 

bijdragen aan het verminderen van de fos-

faatemissie. Gezien de hoge fosfaatvoorra-

den in veel landbouwgronden heeft dit niet of 

nauwelijks een effect op de opbrengst en 

kwaliteit van landbouwgewassen. Praktische 

consequentie is echter dat geen dierlijke 

mest mag worden toegepast. Dit laatste 

vormt vaak de bottleneck: door de overmaat 

aan dierlijke mest wordt de mest binnen de 

randvoorwaarden van de gebruiksnormen 

maximaal ingezet. De bodemdienst is er op 

gericht dit te veranderen. De Provincie Lim-

burg wil de bodemdienst in de eerste helft 

van 2010 implementeren in een regeling en 

Noord-Brabant en Gelderland gaan na of dat 

bij hen ook mogelijk is. 

Het volledige rapport is te downloaden via 

http://www.nmi-agro.nl  

Voor aanvullende informatie kunt u contact 

opnemen met Romke Postma van NMI.  

. 

Bodemdienst fosfaatuitmijning 
Romke Postma (NMI) 

Het fosfaatgehalte van gras wordt veel beter verklaard uit een combinatie van P-PAE en P-AL (links) dan uit alleen  

P-AL (rechts) 



 

Nieuwsbrief 

Bodem als bron   

In opdracht van ZLTO voeren CLM, LBI & 
DLV Dier het project “Fosfaat: de bodem als 
bron” uit. Dit project is onderdeel van het gro-
tere interregproject ‘Integrale water-
systemen’. In het Brabantse Kempenland 
gaan zeven agrariërs aan de slag om fos-
faatuit- en afspoeling op hun bedrijf te beper-
ken. Belangrijk is dat de maatregelen waar-
mee ze experimenteren, zowel voor het  
milieu als de veehouder perspectief bieden. 
Zo is de kans groter dat de maatregelen na 

de projecttijd opgeschaald kunnen worden.  

Meer informatie: Erik van Well, CLM  

tel: 0345-470756, email: evanwell@clm.nl) 

Concrete maatregelen waarmee de pilot-

bedrijven aan de gang gaan, zijn: 

• Verminderde fosfaataanvoer en betere fosfaatbenut- 

         ting door het gewas met gebruik van mineralencon- 

         centraat of andere mestscheidingsproducten 

• Verminderde fosfaataanvoer via het  voerspoor 

• Werken aan een verbeterde opname van  fosfaat  

        door het gewas door het berekenen van optimale  

        mestmixen voor de bedrijven 

• Beter vasthouden van fosfaat in het perceel door het 

        nemen van watermaatregelen zoals peilgestuurde  

        drainage 
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In een samenwerking tussen veehouders en 

natuurbeheerders worden in Brabant fos-

faatrijke gronden verschraald. Dit gebeurt in 

het project “Evenwichtige Verschraling” op 

zo’n 60 hectare.  

Veehouders zijn hier de beheerders en hel-

pen zo natuurorganisaties met het verschra-

len van fosfaatrijke gronden. Het project is 

een voortzetting van een pilot waarop uitge-

mijnd werd sinds 2002. Na 7 jaar uitmijnen 

op een perceel in het Hengstvengebied, een 

voormalig landbouwgebied in het nationaal 

park de Loonse en Drunense Duinen, is dit 

perceel als eerste klaar met uitmijnen!  

De fosfaattoestand is in 7 jaar gedaald van 

een P-Al in de bovengrond van 29 naar 8. 

Het perceel is daarmee klaar voor natuur-

ontwikkeling. De samenwerking tussen land-

bouw en natuur is geslaagd.  

Hoe werkt het uitmijnen met gras/klaver? 

‘Uitmijnen’ is een vorm van verschralen, dat 

wil zeggen maaien van natuurgraslanden, 

waarbij gericht wordt bijbemest. Naast fos-

faat, dat vaak in grote hoeveelheden in bo-

dems aanwezig is, hebben planten ook stik-

stof en kalium nodig voor hun groei. Bij het 

uitmijnen wordt stikstof in de vegetatie ge-

bracht door klavers, die via hun symbiose 

stikstof uit de lucht binden. Klavers hebben 

eerder last van kaligebrek dan veel grassen. 

en daarom wordt met kali bemest. Op deze 

manier blijft met uitmijnen de productie, de 

zwaarte van de snedes en dus ook de af-

voer van fosfaat in het gewas op peil.  

Bovendien heeft gras/klaver door de hogere 

stikstof beschikbaarheid een gunstig hoger 

eiwitgehalte. Productie en kwaliteit maken 

deze vorm van maaibeheer interessant voor 

veehouders.  

Het project Evenwichtige Verschraling 

beslaat de volgende gebieden:  

20 ha in het Hengtsven bij Helvoirt in 
samenwerking met Vereniging Na-
tuurmonumenten; 

20 ha in de Dommelbeemden bij St. Oe-
denrode in samenwerking met 
Staatsbosbeheer; 

12 ha in Den Opslag & Gement bij Hilva-
renbeek in samenwerking met 
Staatsbosbeheer; 

8 ha in Nieuwkerk bij Hilvarenbeek in 
samenwerking met het Brabants 
Landschap. 
 

In deze gebieden wordt het beheer uitge-

voerd door 12 veehouders uit de regio. Deze 

zaaien gras/klaver, bemesten met de juiste 

kaligift en maaien de percelen 4 tot 5 keer 

per jaar. De gras/klaver wordt ingekuild en 

gevoerd aan melkkoeien.  

Het project wordt uitgevoerd door het Louis 

Bolk Instituut en DLV Rundvee advies BV. 

Initiatiefnemer van het project is de afdeling 

De Hilver van ZLTO.  

Financiers: Dienst Landelijk gebied (DLG), 

de Provincie Noord Brabant en de stuur-

groep Landbouw Innovatie Noord Brabant 

(LIB) 

Uitmijnen fosfaat werkt: eerste  

praktijktoepassing succesvol 
afgerond. 

Bart Timmermans (LBI) 

b.timmermans@louisbolk.nl 



 

Nieuwsbrief 

 
 
12 april 2010: Profiel van de Nederlandse bodemkunde Viering van het 75-jarig jubileum van 

de Nederlandse Bodemkundige Vereniging. Meer info www.bodems.nl 

27 april 2010: Cursus veldbodemkunde in de praktijk 

Cursus van Eijkelkamp in de regio Dronten. Tijdens deze dag doorkruist u een voor onze 
grondsoorten representatief deel van Nederland. U legt profielen uit en leert deze beschrijven.  

Meer info: www.eijkelkamp.nl   

4 mei 2010: Demonstratie niet kerende grondbewerking 

Op maandagavond 4 mei wordt de niet kerende grondbewerking gedemonstreerd bij: 

Alex van Hootegem Hogenakkerweg 25 in Kruiningen. Meer info 0626544106 

  

 

Is compost een factor in het fosfaatvraagstuk? 
Ja. Dat wil zeggen: dat zou kunnen, maar dan 
zijn er op twee vlakken verdere ontwikkelingen  

noodzakelijk.  

Compost bevat fosfaat. Dit directe hergebruik 
is, wat fosfaat betreft, makkelijker dan het ver-
branden van de organische stof en het terug-
winnen van de fosfaat uit de as. In die zin kan 
compost de fosfaatkringloop een beetje sluiten. 

Maar er zijn wel twee belemmeringen. 

Compost bevat fosfaat, en deze fosfaat telt 
voor een deel mee in de wettelijke mineralen-
aanvoer. De fosfaat uit compost is voor gewas-
sen op korte termijn zeer beperkt beschikbaar, 
op lange termijn nagenoeg volledig beschik-
baar. De kans dat de fosfaat in compost daad-
werkelijk bijdraagt aan fosfaatuitspoeling is ge-
ring. Dit alles zou de wetgever er toe kunnen 
brengen de toepassingsmogelijkheden voor 

Meer informatie: Leen Janmaat, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen 06-44197920  

Agenda  

Partners van de Bodemacademie 

Fosfaat en compost  

De ene compost is de andere niet. Een een-
duidig systeem voor beoordeling van de kwa-
liteit van compost bestaat niet. Minimum ei-
sen zijn geen overbodige luxe. Die eisen 
moeten dan betrekking hebben op chemische 
samenstelling, biologische samenstelling en 
verontreinigingen. Dat laatste is nodig, gezien 
de hoeveelheid rommel die in sommige partij-

en compost wordt aangetroffen. 

Geert-Jan van der Burgt (LBI) 

g.vanderburgt@louisbolk.nl 


