
Chemische 
Feitelijkheden

Hofdames in de 17de eeuw verbaasden zich over 
het geheimzinnig lichtgevende ‘koude vuur’ dat 
alchemisten maakten uit urine. Later raakte het 

sterk reactieve element fosfor vooral bekend via lucifers 
en gevreesd door vergiftigingen en brandbommen. Na de 
Tweede Wereldoorlog hielp fosforrijke rots West-Europa 
aan zijn welvaart. Tussen 1960 en 1980 kon de landbouw 
zijn Groene Revolutie doormaken dankzij kunstmest met 
fosfaten.
De komende decennia moet de landbouw weer een grote 
sprong maken om de voorspelde wereldbevolking van 9 
miljard zielen te kunnen blijven voeden. De opbrengst moet 
maar liefst verdubbelen. Dat het makkelijk winbare fosfor 
nu dreigt op te raken, is daarom zorgwekkend nieuws. 
Overigens heeft de Nederlandse bodem een fosforvoorraad 
voor zeker 50 jaar door jarenlange overbemesting.
Hoe zijn voedseltekort en fosforschaarste over de hele 
wereld te voorkomen? Allereerst moet fosfor de status van 
kostbaar goed terugkrijgen. Verder hebben wetenschappers 

een aantal recyclingmogelijkheden bedacht. Soms blijft het 
bij goede ideeën, maar een aantal is al gereed voor gebruik. 
Uit urine is de meststof struviet te maken. En ook riool-
waterzuiveringsslib en drijfmest zijn in fabrieken om te 
toveren tot biomest. Anderen zetten hun geld op het mijnen 
van onderzeese voorraden, nanofilters voor afvalwater of het 
creëren van gewassen die dankzij genetische aanpassingen 
met minder fosfor toekunnen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Fosfor is ontdekt in de 17de eeuw. Onze 

landbouw raakte eraan verslaafd in de 20ste eeuw. Nu kan 
er schaarste ontstaan.

• De Basis: Wat is het verschil tussen witte en rode 
fosfor? Fosfor is belangrijk voor kunstmest en ook voor 
tandpasta, vuurwerk, frisdrank en vaatwasmiddelen.

• De Diepte: Urine, mest, rioolslib en botten zijn rijk aan 
fosfor. Al die afvalstoffen zijn momenteel (weer) in beeld 
als grondstof voor fosfor. |

Kostbaar goed

FosForFosFor
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De Context Landbouw floreert op fosfor

De Basis Witte fosfor en superfosfaat

De Diepte terugwinnen uit urine
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Fosfor is een onontbeerlijk element voor het aardse leven. 
omdat de fosfaatmijnen op termijn leeg raken, is recyclen nodig 

om de voedselproductie zeker te stellen.

De aardkorst bestaat voor naar 
schatting 0,07 procent uit het 
element fosfor (P). Het is zo reac-

tief is dat je het niet in pure vorm in de 
natuur aantreft, maar in de vorm van 
fosfaat (zuurstofgebonden fosfor, zoals 
PO4

3-) in mineralen en gesteenten. Voor 
het leven op aarde is fosfor erg belang-
rijk. Mensen, planten en dieren kun-
nen niet zonder. Mensen bestaan voor 
ruim 1 procent uit fosfor. De gemiddelde 
Nederlander draagt zo’n 750 g mee. Dit 
fosfor zit vooral in onze botten als fosfaat, 
en ook in elke lichaamscel, omdat het een 
bouwsteen is van DNA.

We eten fosfor, in de vorm van fosfaat, 
via eiwitrijke voeding. Eiwitten bevatten 
namelijk vaak een of meerdere amino-
zuren waaraan een fosfaatgroep is gekop-
peld. Dat kan gaan om serine, threonine, 
tyrosine, histidine, arginine of lysine. Bij 
de enzymatische afbraak van de eiwitten 
in maag en darmen komen de fosfaat-
groepen beschikbaar voor het lichaam. 
Frisdrankdrinkers krijgen fosfor ook  
binnen via het voedingszuur fosforzuur. 

Volwassenen hebben circa 1 g fosfor per 
dag nodig. Het teveel aan fosfor verlaat 
het lichaam met de urine, in de vorm van 
opgelost magnesiumammoniumfosfaat 
(± 1,2 g P/l). Een tekort is zeldzaam, maar 
kan optreden door een overmaat aan 
maagzuurremmers. Een tekort leidt tot 
pijn in de spieren en botten, een gebrek 

aan eetlust, en nierstenen. Ook een te 
grote inname van fosfaat komt nauwelijks 
voor. Wel kan er een overschot ontstaan 
als de nieren niet goed werken. Dit leidt 
tot botproblemen en aderverkalking.

Kunstmest

De Duitse koopman en alchemist 
Hennig Brandt ‘ontdekte’ fosfor als 

eerste in 1669. Bij toeval. Want hij was, 
zoals alle alchemisten, op jacht naar de 
Steen der Wijzen om goud te maken. 
Brandt verzamelde vijftig emmers urine 
die hij droog kookte. Hij voegde zand 
toe en verhitte het geheel tot hoge tem-
peraturen in een met klei beklede kolf. 
Zijn kolf ging vervolgens gloeien in het 
donker en gaf vlammetjes en lichtflitsen. 
Hij noemde zijn ontdekking ‘koud vuur’, 
maar in feite had hij als eerste witte fosfor 
gemaakt. De gloed en de vlammetjes ont-
staan doordat fosfor spontaan ontbrandt 
wanneer er zuurstof aanwezig is. En die 
verbranding is goed zichtbaar, omdat een 
deel van de vrijkomende energie niet in 
hitte maar in licht wordt omgezet.

Vanaf 1830 is fosfor bewust geprodu-
ceerd en gebruikt voor lucifers. Later kreeg 

het een beruchte reputatie door gebruik 
in brandbommen. Maar de belangrijkste 
toepassing van fosfor, in de vorm van 
fosfaat, is vreedzaam. Fosfaatertswinning 
vindt vooral plaats om kunstmest te pro-
duceren. Bijna 90 procent belandt op 
akkerland om planten optimaal te laten 
groeien. In veel landen is de hoeveel-
heid P in de bodem namelijk een limi-
terende factor voor de groei. Nederland 
vormt hierop overigens een uitzondering. 
De bio-industrie zorgde voor een groot 
mestoverschot, vooral in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Omdat mest rijk is 
aan fosfaat, is er fosfor in overvloed. Op 
dit moment zit er genoeg fosfaat in de 
bodem voor tientallen jaren (gemiddeld 
2.500 kg P/ha). Het gebruik aan P uit 
kunstmest daalde van 47 miljoen kg P in 
1970 tot 7 miljoen kg in 2011.

Haaientanden

Een eeuw geleden waren botten en 
guano de belangrijkste grondstoffen 

voor kunstmest. Guano is een verzamel-
naam voor gedroogde uitwerpselen van 
dieren. De Inca’s gebruikten al guano 
van de vogelrijke Chincha-eilanden om 
hun landbouwgronden te verbeteren. 
Inmiddels is er geen handel in botten 
meer en zijn de meeste guano-eilan-

Landbouw 
floreert op fosfor

Fosfor moet weer beschouwd worden als  
kostbaar goed.

‘De ontdekking van fosfor’ (1771) door joseph Wright.

Fo
to

: D
er

by
 m

us
eu

m
s

Veevoer etc.

Import veevoer
voedsel, non-food

Export voedsel,
non-food

Landbouwproducten

Hergebruik
Emissie

waterzuivering

Kunstmest

Mestexport

Uitspoeling/
runoff

Export afval

Rioolslibas
etc.

Afval(water)

Afval

Voedsel

103

75
53

1

12

13

3

3

11
49

21
21

25
3

Industrie

+0

Landbouw

+19

Oppervlaktewater

+6

Afvalverwerking/
-zuivering

‘Verloren’
fosfor

+25
Huishouding/

retail

FosFaatstroom

Nederlandse fosforstromen in kton per jaar in 2008.

Br
on

: W
ag

en
in

ge
n 

u
r



3De Context
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 71  |  nummer 294 F o s F o r

den compleet gestript. Het eiland Nauru  
bijvoorbeeld is veranderd in een maan-
landschap om de graanvelden van 
Australië te bemesten.

Sinds het midden van de 19e eeuw vindt 
fosfaatwinning plaats uit fosfaathoudende 
rots. Marokko en de Westelijke Sahara 
(geannexeerd door Marokko) bezitten 
bijna de helft van de wereldreserves aan 
fosfaaterts; China een kwart. Binnen 
Europa beschikt alleen Finland over een 
kleine winbare voorraad. China, de VS en 
de Westelijke Sahara zijn de belangrijkste 
producenten; elk land is goed voor onge-
veer een kwart van de wereldproductie. 
De VS zijn overigens geen exporteur, 
maar importeur. De eigen productie is 
lager dan de vraag. Verder zijn er mij-
nen in landen zoals Brazilië, Rusland, 
Jordanië, Togo, Kazachstan en Tunesië.

Fosfaaterts bestaat voornamelijk uit dier-
lijke resten afkomstig uit vroegere tijd-
perken. De grootste fosfaatmijn in de VS 
ligt in Florida, in een gebied genaamd 
Bone Valley. De afzettingen in de weste-
lijke Sahara dateren uit het Paleoceen. De  
mijnen bij de stad Bou Craa, nu 150 km 
van de Atlantische Oceaan, lagen toen aan 
de kust en zijn een afzetting van botten 
en tanden van vissen en ander zeeleven. 
Fosfaatrots is dus een echte fossiele bron 
en dat betekent dat het vroeg of laat op is.

FosForcyclus

De winning van fosfaat uit mijnen 
heeft in belangrijke mate bijge-

dragen aan de Groene Revolutie, de 
grote stijging in landbouwproductie in 
West-Europa en de VS na de Tweede 
Wereldoorlog, die de basis legde voor 
de huidige westerse welvaart. En nog 
steeds is fosfor van groot belang voor de 

landbouw. De jaarlijkse productie uit fos-
faaterts is nu ongeveer 17 miljard kilo P, 
waarvan zeker 80 procent in kunstmest 
terechtkomt. De bevolking van India 
zou waarschijnlijk honger lijden zonder 
fosfaten uit de Marokkaanse mijnen. En 
ook de enorme sojaplantages in Brazilië 
gebruiken fosfaat uit de Sahara. 

Maar liefst 80 procent van het fosfor 
dat via kunstmest op de akkers belandt, 
bereikt niet onze mond via het voed-
sel. Onderweg bindt het aan aluminium, 
calcium of ijzer in de bodem, of stroomt 
het weg van het land naar het oppervlakte-
water en belandt uiteindelijk in zee (ero-
sie). Daarna kan het alleen via miljoenen 
jaren vergende bewegingen in de aard-
korst weer beschikbaar komen.

teKort

De fosformijnen raken langzaam leeg 
en daarmee lijken het makkelijk 

winbare voorraden van het element fosfor 
eindig.Wanneer de mijnen echt leeg zijn, 
is overigens voer voor stevige discussies 
omdat betrouwbare, onafhankelijke getal-
len over winbare voorraden schaars zijn. 
Veel experts gaan ervan uit dat de winbare 
fosforerts binnen 50 à 100 jaar op zal zijn. 
Anderen denken dat een stijgende prijs 
leidt tot nieuwe ontdekkingen en gaan uit 
van een voorraad voor eeuwen.

Een fosfaattekort is geen mooi voor-
uitzicht. De landbouw moet de komen-
de decennia opnieuw een grote sprong 
maken. De verwachting is dat in 2050 
de wereldbevolking bestaat uit 9 miljard 
mensen. De Wereldvoedselorganisatie 
FAO berekende dat daarvoor een verdub-
beling van de huidige landbouwproductie 
nodig is.

Behalve zorgen over de fosfaatvoor-
raad, is er ook vrees voor beperking van 

export door producerende landen om 
economische of politieke redenen. Door 
een grote vraag en een hoge olieprijs 
verzevenvoudigde de prijs van fosfaat-
erts in 2007-2008 opeens. De prijs 
daalde overigens binnen anderhalf jaar 
weer tot iets boven het oude niveau van 
circa 130 euro per ton door toename 
van de productie elders in de wereld. 
Maar het bewijst dat fosfor in potentie 
wellicht een krachtiger machtswapen is 
dan gas of olie. 

‘Vasthouden’ en recyclen is uiteindelijk 
de enige oplossing om fosfaat beschikbaar 
te houden voor de voedselproductie. Eind 
2011 sloten twintig Nederlandse partijen 
uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid 
en maatschappelijke instellingen met als 
doel om een (Europese) markt te creëren 
voor gerecycled fosfaat: het Ketenakkoord 
Fosfaatkringloop. |

lucifer het woord fosfor, in het engels phospho-
rus, is een samentrekking van de Griekse woor-

den phos (licht) en phoros (brenger). Die naam, 
lichtbrenger, in het latijn lucifer, dankt het element 
aan het feit dat pure fosfor bij blootstelling aan 
zuurstof verbrandt en oplicht. |

LuciFer

De enige europese verwerker van fosfaaterts, 
thermphos international in Vlissingen, 

ging eind 2012 failliet. het bedrijf produceerde 
fosfor uit fosfaaterts en op basis daarvan fosfor-
zuur en fosfaten. Die vinden toepassing in onder 
meer wasmiddelen, frisdrank, pesticiden en 
halfgeleiders. Goedkope fosfor uit kazachstan 
deed het bedrijf de das om. maar thermphos 
stond al langer onder druk omdat het er niet in 
slaagde te voldoen aan de milieunormen voor 
zware metalen en dioxines. met de sluiting van 
thermphos kwam ook een einde aan een van de 
eerste grote initiatieven om fosfor te recyclen. 
het bedrijf verwerkte jaarlijks 10 à 15 procent 
fosfaatrijke reststromen, zoals as van rioolslib 
en beendermeel. in 2020 wilde thermphos zelfs 
volledig draaien op fosfaatafval. |

FosForindustrie FaiLLiet 

het eiland nauru, nabij Australië, is grotendeels veranderd in een maanlandschap na afgraving van de 
guanovoorraden.
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uit fosfaaterts kun je kunstmest maken, maar ook 
brandbommen. Wat is het verschil tussen rode en witte fosfor? 

en wat is superfosfaat?

ven. Een andere militaire toepassing is als 
lichtfakkel. De felle ontbranding kan de 
positie van vijanden letterlijk uitlichten. 
Chemisch wapens met fosfor zijn in 1980 
verboden als onderdeel van de conventies 
van Genève. Toch zijn er meldingen van 
gebruik in de Irakoorlog, in Gaza en 
recentelijk ook in Syrië. 

Fosfor speelt daarnaast een belangrijke rol 
in de werking van het beruchte zenuwgas 
Sarin (isopropyl methylfosfonofluoridaat, 
(CH3)2CHO]CH3P(O)F). Dit gas doodt 
door het enzym acetylcholinesterase in de 
zenuwen te blokkeren, waardoor spieren 
niet meer verslappen. Er volgen spas-

Er bestaan verschillende verschij-
ningsvormen (allotropen) van pure, 
elementaire fosfor. De bekendste 

zijn witte en rode fosfor. Witte fosfor is 
bij kamertemperatuur een witte, wasach-
tige stof. Om verbranding te voorkomen, 
bewaar je witte fosfor onder water of olie, 
in een fles van donker glas om omzetting 
naar rode fosfor tegen te houden. Het 
bestaat uit tetraëdrisch, kristallijn P4. Het 
materiaal is niet geleidend, een uitstekend 
droogmiddel en een sterk gif. Inname van 
50 mg kan dodelijk zijn. Sowieso is voor-
zichtigheid geboden: witte fosfor brandt 
op de huid en fosfordamp kan ernstige 
longschade veroorzaken. Aan de lucht 
geeft witte fosfor een knoflookachtige 
lucht af.

De andere bekende vorm van pure fosfor 
is rode fosfor. Het verschil met de witte 
variant is dat de P-atomen in rode fosfor 
een amorf netwerk vormen van chaotisch 
onderling verbonden P-atomen. Het is 
een poeder, ontbrandt niet spontaan en is 
niet giftig. De stof reageert wel met zuur-
stof, maar veel minder heftig.

In de praktijk bevat witte fosfor vaak ook 
een beetje rode fosfor en is daarom gelig 

van kleur. Vandaar dat ook de naam gele 
fosfor in zwang is. Rode fosfor ontstaat 
door verhitting van witte fosfor (260 °C) 
zonder zuurstof of blootstelling aan licht. 
Andere, zeldzame allotropen van fosfor 
zijn zwarte fosfor, fosfor met een grafiet-
achtige, vlakke structuur, en violet fosfor, 
waarbij de P-atomen linten vormen.

Wanneer je fosfor aan de lucht bloot-
stelt, gaat het materiaal eerst roken. Het 
verbrandt tot fosforpentaoxide (P2O5, ook 
fosforoxide genoemd). Bij minder zuur-
stof kan zich ook fosfortrioxide (P2O3) en/
of fosfordioxide (PO2) vormen. De reactie 
is zichtbaar in het donker door chemolu-
minescentie (zie kader ‘Fosforescentie’). 
Bij de verbranding ontstaan het energie-
rijke (PO)2 en HPO die onder uitzen-
ding van licht omzetten naar minder 
energierijke fosforoxiden. Door de eigen 
verbrandingswarmte smelt fosfor dat aan 
de lucht is blootgesteld (Tm=44 °C) en uit-
eindelijk ontvlamt het materiaal spontaan 
en brandt op met felle vlammen en licht.

cHemiscHe wapens

Witte fosfor is vanaf het begin van de 
20ste eeuw als wapen gebruikt. Een 

fosforbom kan dodelijk zijn doordat het 
fosfor op de huid brandt, de giftige damp 
wordt ingeademd en door verstikking 
(in binnenruimtes) doordat alle zuurstof 
opbrandt. Tijdens de Vietnamoorlog had 
witte fosfor de codenaam Willy Pete (van 
de Engelse benaming white phosphorus). 
Het leger gebruikte het niet als brand-
bom, daarvoor was er napalm (benzine 
met als verdikkingsmiddel naftenaat en 
palmitaat). Wel zette het fosforbommen in 
om rookgordijnen te leggen. De rook van 
witte fosfor (P2O5) is namelijk erg ondoor-
zichtig. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog 
paste men het daarom toe in de loopgra-

Witte fosfor en

superfosfaat

eigenschappen van FosFor

atoomnummer 15

atoommassa 30,973762

smeltpunt wit 44,3 °C, rood 413 °C 

Kookpunt wit 280 °C

Dichtheid wit 1.547 kg/m3, rood 1.927 kg/m3

toestand bij 
kamertemperatuur vaste stof

Classificatie niet-metaal

isotopen P-31, P-32, P-33

Rode en witte fosfor zijn beide fosfor in 

pure, elementaire vorm. Het verschil schuilt 

in de bindingstructuur. Witte fosfor bestaat 

uit tetraedrisch P4; rode fosfor uit een amorf 

netwerk van P-atomen.

Gemalen fosforiet kun je als messtof 
gebruiken of omzetten in superfosfaat. 
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gebruikte in de 17ste eeuw. Apatiet redu-
ceer je met behulp van koolstof tot fosfor 
in de aanwezigheid van silica. Dat doe je 
niet in een kolf, maar in een moderne 
elektrische hoogoven bij temperaturen 
van 1.700 tot 1.800 °C. Koolstofelektrodes 
dienen als reductoren. En er ontstaat cal-
ciumsilicaat slak, calciumfluoride, kool-
stofmonoxide en het gewenste product: 
fosfor. Het proces vraagt veel energie: 
12.000 kW per ton P. De opbrengst ligt 
rond 91 procent (op basis van gebruikt 
fosfaaterts). Het precieze reactiemecha-
nisme is na ruim drie eeuwen nog steeds 
grotendeels onduidelijk. De reactie is als 
volgt te omschrijven:
Ca10(PO4)6F2 + 15C + 9SiO2 → 
3P2(g) + 9[(CaO.SiO2)] + CaF2 + 15CO(g)  

men en uiteindelijk sterft een slachtoffer 
doordat de ademhaling stopt. Het is de 
fosfonaatgroep die koppelt aan hydroxyl-
groepen in de active site en zo het enzym 
blokkeert.

superFosFaat

In de natuur komt fosfor vooral voor in 
gesteenten als apatiet, ook wel fosfo-

riet genaamd. De algemene moleculefor-
mule is Ca5(PO4)3(F,Cl,OH). De volledige 
namen zijn: fluorapatiet: Ca5(PO4)3F, 
chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl, en hydroxyl-
apatiet: Ca5(PO4)3OH. Het gaat meestal 
om fossiele resten: beenderen van miljoe-
nen jaar oud (zee)leven. Gemalen apatiet 
(fosfaatrots) kun je als meststof gebrui-
ken. Maar voor een betere opname kun je 
het door zwavelzuur toe te voegen omzet-
ten in superfosfaat, een mix van gips en 
calciumorthofosfaat:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 →
2CaSO4 + Ca(H2PO4)2

Door een overmaat zwavelzuur te gebrui-
ken, kun je ook fosforzuur (H3PO4) pro-
duceren uit fosfaaterts. Door dit toe te 
voegen aan apatiet ontstaat een andere 
veelgebruikte meststof tripelsuperfosfaat, 
calciumfosfaat zonder gips. Het productie-
proces voor superfosfaat bevat een aantal 
was- en filterstappen om verontreinigin-
gen zoals organische stoffen en zware en 
lichte metalen te verwijderen. 

plantengroei

Mensen bestaan voor ruim 1 procent 
uit fosfor. Het element zit vooral in 

de botten. Bij planten is het aandeel 0,1 à 
0,5 procent. De meest cruciale rol speelt 
fosfor daar in de fotosynthese waar zonne-

energie wordt vastgelegd in de energie-
drager ATP, een trifosfaat. Een groeiend 
landbouwgewas vraagt 0,1 à 0,5 kg P per 
hectare per dag. Een jong, snel groeiend 
gewas heeft een hogere vraag dan een 
afgerijpt gewas. Voor weidegras gelden 
speciale, hoge eisen aan het P-gehalte. Een 
koe die wel tot 40 l melk per dag produ-
ceert, heeft gras nodig met 3,5 g P per kg 
droge stof. Daarvoor is weidegrond met 
een Pw>20 (het Pw-getal staat voor mg 
P2O5 per liter grond) voldoende. De streef-
waarde ligt rond 25.

Planten nemen fosfor op via de 
wortel(haren) in de vorm van het in het 
grondwater opgeloste orthofosfaat-ion: 
H2PO4

-. Daarom kan het voorkomen dat 
gewassen op een fosfaatrijke bodem in 
droge periodes toch een tekort hebben. Een 
fosfaattekort leidt tot minder, kleinere en 
bruine bladeren. Mycorrhizaschimmels 
assisteren planten bij fosfaatopname, 
vooral in nutriëntenarme natuurgebie-
den. De dunne schimmeldraden hebben 
een groot absorptieoppervlak en kun-
nen ook actieve fosfaat opnemen om het 
vervolgens te ruilen met plantenwortels 
tegen suikers.

FosForindustrie

Voor hoogwaardige toepassingen van 
fosfor en fosfaten in vaatwasmid-

delen, farmaceutische en chemische pro-
ducten, pesticiden, vuurwerk en lucifers 
is het nodig het fosfaaterts om te zetten 
in witte fosfor. Dit gebeurt via het Wöhler-
proces, genoemd naar de Duitse chemicus 
Friedrich Wöhler (1800-1882). In essentie 
is het proces een upgrade van de primi-
tieve methode die fosforontdekker Brandt 

Fosfaaterts is te winnen via dagbouw. hierbij 
leg je de fosforrijke laag bloot met dynamiet 

of enorme graafmachines. De ertswinning ver-
woest het landschap. in de woestijnen van de 
Westelijke sahara is dat minder een zorg dan in 
Florida, waar milieugroeperingen regelmatig pro-
testeren tegen uitbreidingen van mijnen en ver-
vuiling van rivieren. Fosfaaterts bevat namelijk, 
afhankelijk van de locatie, geringe hoeveelheden 
radioactieve en giftige metalen zoals uranium, 
thorium en cadmium. Die stapelen zich op bij de 
mijnen, tot grote zorg van omwonenden. |

dagbouw

Witte fosfor is begin 20ste eeuw verbannen 
uit de luciferindustrie vanwege de hoge gif-

tigheid. Arbeiders in luciferfabrieken in londen 
gingen in 1888 staken vanwege het veel voor-
komen van een phossy jaw (phossy staat voor 
phosphorus). Fosfordampen leiden tot heftige 
tandpijn en zwellingen bij de kaak. ten slotte trad 
necrose (sterfte) op van de kaak. in 1906 is het 
gebruik van witte fosfor verboden in de conventie 
van Bern. Daarvoor in de plaats kwam het veel 
minder giftige, maar duurdere rode fosfor. |

piJnLiJKe KaaK

in de jaren zestig veroorzaakten fosfaten in 
wasmiddelen eutrofie, overbemesting, van het 

oppervlaktewater. in sloten en vaarten groeiden 
de algen zo hard dat het water was bedekt met 
een dikke laag groen, waardoor al het waterleven 
eronder verstikte. toevoeging van fosfaat vond 
plaats omdat het een uitstekende wateronthar-
der is. het vangt efficiënt calcium- en magnesi-
umionen weg zodat zepen beter werken. in 1987 
zijn fosfaten in wasmiddelen verboden en is de 
hoeveelheid fosfaten in het oppervlaktewater 
verminderd. Vaatwastabletten bevatten echter 
meestal wel fosfaat, waardoor het fosfaatgebruik 
sluipenderwijs zijn weg terug heeft gevonden. 
op aandringen van het europees Parlement 
wordt het fosfaatverbod nu uitgebreid tot vaat-

wasmiddelen; vanaf 2017 is fosfaat daarin ook 
verboden. De fosfaten zijn overigens groten-
deels vervangen door zeolieten (silicaten). |

FosFaat in wasmiddeLen
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recyclen van fosfaat om landbouwgrond vruchtbaar te houden, is pure 
noodzaak nu de fossiele erts opraken. Fosfor is terug te winnen uit 

urine, mest, rioolslib en botten.

Om in 2050 alle verwachte 9 mil-
jard wereldburgers te kunnen 
voeden, moet de voedselproductie 

verdubbelen. Dat stelt de Wereldvoedsel-
organisatie, de FAO. Daarvoor is veel 
extra (kunst)mest nodig, terwijl een van 
de belangrijke ingrediënten daarvan,  
fosfaat, schaars aan het worden is. 

Omdat Nederland via het veevoer veel 
fosfaten importeert die via bemesting op 
het land terechtkomen, heeft het voor-
lopig een overschot en zouden we nog 
ongeveer 50 jaar vooruit kunnen met de 
voorraden in onze landbouwgrond. Maar 
ook de landbouw is steeds minder scheu-
tig met mest en fosfaten in het voer. En 
op termijn moeten we toch omzien naar 
alternatieve bronnen.

Chemici en landbouwexperts onderzoe-
ken en ontwikkelen daarom nieuwe tech-

nologieën en proefprojecten voor de terug-
winning van fosfaten uit onder meer urine 
en rioolwaterzuiveringsslib. Urine is een 
rijke en constante stroom van fosfaat. Per 
dag hebben we 0,7 g nodig, maar gemid-
deld plassen we er ook weer 0,4 tot 1,3 g 
fosfaat uit. Met 17 miljoen Nederlanders is 
dat 3 tot 10 ton P per dag. 

pinKpop

De eerste Nederlandse verwerkings-
fabriek voor urine opende in 

Zutphen in 2010: SaNiPhos. De installa-
tie kan jaarlijks 5 miljoen l urine verwer-
ken. Die urine komt onder meer van toi-
letverhuurbedrijven en popfestivals. Op 
Pinkpop plassen de heren bijvoorbeeld in 
3 dagen circa 100.000 l urine bij elkaar. 
Deze urine wordt eerst gezeefd, waar-
na magnesiumhydroxide en natronloog  

worden toegevoegd. Het fosfaat kristalli-
seert bij pH 8,5-10 uit als struviet: magne-
siumammoniumfosfaat (zie ook kader). 
De kristallen worden op een trilzeef uit de 
tank getransporteerd waarna ze direct in 
kunstmest kunnen worden verwerkt. Als 
mest heeft struviet de eigenschap dat het 
langzaam fosfaat afgeeft. Dit betekent dat 
het langer werkt en er minder ongebruikt 
wegvloeit naar het oppervlaktewater.

In de aardappelverwerkende industrie 
staan inmiddels ook diverse struvietre-
actoren, onder meer bij Aviko, Cosun, 
Clarebout Potatoes en LWM. Vooral bij 
het poten is beschikbaarheid van fosfaat 
belangrijk voor de groei van aardappels. 
Vandaar dat de P-bemesting hoog is. 
Bij het blancheren in aardappelfabrieken 
komt een groot deel van het fosfaat in 
het proceswater terecht, dat daarom niet 
geloosd mag worden. Lange tijd werd het 
fosfaat net als in waterzuiveringsinstal-
laties neergeslagen als ijzer- of alumini-
umzout. Maar inmiddels wordt overge-
schakeld op de productie van struviet. Dat 
kenden de aardappelverwerkers overigens 
al als lastig bijproduct: het sloeg neer in 
pompen en pijpen. 

De markt werkt helaas nog niet zo 
mee met het recyclen van fosfor. 

terugwinnen
uit urine

Het no-mix toilet kan gebruikt worden om urine 
gescheiden op te vangen. 

het mogelijke fosfortekort heeft inmiddels 
talloze onderzoekers en ingenieurs aan het 

denken gezet. 
• nanofilter. De engelse ingenieur Ben martin 

(Cranfield university) bedacht een fosfaatstrip-
per voor afvalwater. het apparaat is gebaseerd 
op een vinding om arseen uit drinkwater te halen 
en bestaat uit een ionenwisselaar met ijzeroxide 
nanodeeltjes. De deeltjes binden fosfaat en wan-
neer het filter verzadigd is, kun je het fosfaat los-
maken door te spoelen met loogoplossing. het 
resultaat is water met een fosfaatconcentratie 
iets hoger dan urine: 1,2 g/l.

• algencompost. Algen staan in de belangstelling 
als biobrandstofproducenten. Voor hun groei is 
echter fosfaat nodig, zodat ze concurreren met 
voedselproductie. Door algen te laten groeien 
op riool- of afvalwater zou je dit probleem kun-
nen omzeilen. na de oogst van de algenolie kan 

het algenslib dienen als compost. ook kun je 
het zoals slibas omzetten in een meststof. De 
techniek moet zich echter nog bewijzen.

• Méér wortels. Plantgenetici zoeken naarstig 
genen die planten beter laten gedijen op fos-
faatarme grond. in 2012 publiceerde rico 
Gamuyao van het international rice research 
institute in de Filippijnen in nature de ontdek-
king van het gen Pstol1 in een wilde rijst 
(Phosphorus starvation tolerance). Pstol1 
zorgt voor meer en langere wortels. het gen 
is een mogelijke sleutel tot gemodificeerde, 
fosfaatzuinige landbouwgewassen.

• Diepzeemijnbouw. nieuw-Zeeland heeft het idee 
opgevat om fosfaaterts op 400 m diepte in de zee 
te winnen. De erts is onderdeel van een onder-
zees gebergte ten zuidoosten van het eiland. De 
nederlandse baggermaatschappij Boskalis ont-
werpt hiervoor een speciale sleephopperzuiger. |

FosForteKort opLossen
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Magnesiumoxide kost nog steeds meer 
dan struviet opbrengt, maar met het drei-
gend P-tekort kan deze som in de toe-
komst positiever uitvallen. Een andere 
hindernis is dat struviet onder de afval-
stoffenwet valt, die strenger is dan de 
meststoffenwet. Metalen als nikkel en 
zink, die in zeer kleine hoeveelheden 
voorkomen, moeten eruit, terwijl dat niet 
voor kunstmest geldt. Inmiddels hebben 
enkele struvietproducten wel de stempel 
‘meststof’ gekregen.

energie opweKKen

In het proefproject Value from urine wil 
onderzoeksinstituut Wetsus behalve P 

ook stikstof (N) uit urine winnen én ener-
gie opwekken. Nadat 95 procent van het 
fosfaat is verwijderd als struviet, stroomt 
de urine in een microbiologische brand-
stofcel. De biofilm op de anode leeft op 
die afvalstroom. De micro-organismen 
kunnen de organische componenten 
verbranden door elektronen af te staan. 
Die elektronen zorgen vervolgens aan de 
kathode voor productie van ammonia uit 
ammoniumzouten. Het ammoniak vang 
je in de gasstroom af en kun je vervolgens 
bijvoorbeeld gebruiken om de meststof 
ammoniumnitraat te produceren. Wetsus 
heeft inmiddels een proefinstallatie opge-
start die 20 l urine per dag verwerkt. Het 
doel is om kleine verwerkingsinstallaties 
te ontwikkelen die decentraal (bij zieken-
huizen, scholen en verzorgingstehuizen) 
de urinestroom verwerken. Dat zou uit-
eindelijk een goedkopere oplossing kun-
nen zijn dan urine benutten via het riool 
en de gemeentelijke waterzuivering.

Ook het fosfaat in drijfmest kun je 
opnieuw inzetten. Ecoson (een onderdeel 
van vleesverwerker VION) opent in het 
voorjaar van 2014 een biofosfaatfabriek 
in het Brabantse Son. Het gaat verse var-
kensdrijfmest uit de regio vergisten (met 
andere reststoffen) waarbij het groen gas 
produceert. Het bedrijf droogt de fos-
faatrijke reststroom, het digestaat, met 
restwarmte en perst het tot biofosfaatkor-
rels. Die verkoopt het vervolgens in het 
buitenland. 

rioolslib

Het grootste deel van onze urine komt 
nu nog via het riool terecht in een 

waterzuivering, en concentreert zich daar 
in het slib. Slibverwerking Noord-Brabant 
(SNB) verbrandt het slib van 7,7 miljoen 
Zuid-Nederlanders tot vliegas dat 20 à 
25 procent fosfaat bevat (jaarlijks 36.000 
ton). Vliegas dient vaak als opvulmiddel 

voor cement en asfalt, maar SNB streeft 
ernaar in 2015 het waardevolle fosfaat te 
recyclen. Het doet dat niet alleen vanuit 
duurzaamheidperspectief. SNB betaalt 
om de vliegas af te zetten. Wanneer het 
een goede grondstof blijkt, kan het bedrijf 
er wellicht juist geld voor krijgen.

Tot het faillissement (zie Context) 
werkte SNB samen met fosforproducent 
Thermphos in Vlissingen aan een pilot-
project waarbij de vliegas als alternatieve 
grondstof diende voor fosfaaterts. Van 
2006-2010 verwerkte Thermphos jaar-
lijks 700 tot 3.000 ton as tot witte fos-
for. Andere initiatieven tot fosforrecyclen 
zette SNB op met kunstmestproducent 
ICL fertilizers en het Belgische bedrijf 
Ecophos, een spin-off van de universiteit 
Leuven. Ecophos ontwikkelt een (geheim) 
nat-chemisch proces om laagwaardige 
fosfaaterts om te zetten in een type tri-
pelsuperfosfaat met behulp van zoutzuur 
(HCl) in plaats van zwavelzuur. Een groot 
voordeel is dat er geen gips ontstaat. 
Bulgarije gebruikt het procedé al enige 
jaren in fosfaaterts van lage kwaliteit. De 
bedrijven onderzoeken of het procedé, 
in aangepaste vorm, ook is toe te passen 
voor de vliegas.

Een andere optie om fosfaat terug te 
winnen uit as is de zogehete ASh Dec-
methode van het Finse Outotec. Het is in 
feite een manier om de verontreinigingen 
met zware metalen en organische stoffen 
kwijt te raken en een schone, fosfaatrijke 
meststof te verkrijgen. De as wordt gedu-
rende 20 minuten verhit tot 1.000 °C 
met magnesiumchloride waarbij zware 
metalen zoals kwik, cadmium, lood, koper 
en tin uitdampen. Aanwezige organische 
stoffen verbranden. In een proeffabriek 
(7 ton per dag) in het Oostenrijkse Leoben 
is het proces met succes getest. Het wach-
ten is op toepassing op grote schaal. |

eind 2010 was er grote opwinding in de 
wetenschap. nAsA-wetenschapper Felisa 

Wolfe-simon maakte bekend dat ze een bacterie 
had ontdekt waarbij het fosfor in het DnA deels 
was vervangen door arseen. het ging om de 
bacterie GFAj-1 uit het arseenrijke mono lake-
meer in Californië. Chemici hadden al eens 
getheoretiseerd dat DnA met arseen in plaats 
van fosfor mogelijk zou kunnen zijn. Arseen en 
fosfor lijken op elkaar: ze staan onder elkaar 
in het periodiek systeem en kunnen voor het 
grootste deel dezelfde chemische verbindingen 
aangaan. maar in de praktijk is nog nooit DnA 
met arseen aangetroffen. omdat nAsA sprak 
over ‘buitenaards leven’ trok Wolfe’s ontdekking 
veel belangstelling, maar lag ook direct onder 
vuur. Wolfe had het bacterieel DnA namelijk 

niet onderzocht, maar baseerde zich op een 
massabalans van arseen. Andere onderzoekers 
isoleerden vervolgens het DnA, maar vonden 
geen enkel arseenatoom. toch is het artikel 
(nog) niet teruggetrokken. |

buitenaards Leven

struviet is magnesiumammoniumfosfaat: 
mg(nh4)Po4•6(h2o). in het dagelijks leven 

kennen de meeste mensen het als blaasgruis, veel-
voorkomend bij katten. struvietkristallen ontstaan 
in urine met een hoog gehalte aan magnesium, 
fosfaat en ammonium én een hoge ph-waarde 
(basisch milieu). katten zijn van nature slechte 
drinkers en plassen daarom vaak te weinig mag-
nesium uit. ook een blaasontsteking is een risico-
factor voor blaasgruis. Bacteriën zetten ureum 
om in ammonium en verhogen daarmee ook de 
ph-waarde. Zelf struviet maken is overigens een-

voudig. Voeg zeewater (rijk aan magnesium) aan 
urine van een paar dagen oud toe. De kristallen 
die zich dan vormen, zijn struviet. |

wat is struviet?
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voor op sChool
 1. Wat zijn de twee belangrijkste vindplaatsen van fosfor in ons 

lichaam?
 2. Fosforzuur kent drie dissociatiestappen. Geef de evenwichts-

vergelijkingen.
 3. Geef de reactievergelijking die het vrijkomen van ammoniak 

weergeeft als urine met opgelost magnesiumammoniumfos-
faat in basisch sodawater (Na2CO3 in water) terechtkomt.

 4. Witte fosfor lost op in het giftige en apolaire oplosmiddel 
CS2. Waardoor ontbrandt een 'natte' vlag spontaan als een 
oplossing van witte fosfor in koolstofdisulfide opdroogt. Tip: 
zoekterm: chemische vlag.

 5. Welke maatregelen zijn genomen om eutrofiëring door fos-
faten tegen te gaan?

 6. Wat is het onderscheid in kristalbouw van witte en van rode 
fosfor. Noem nog een twee elementen met allotropie.

 7. Leg de valenties van fosfor uit aan de hand van de elektronen-
configuratie (atoombouw) van fosfor.

 8. Waarom kunnen planten in een droge periode toch tekort 
aan fosfaten hebben?

 9. Geef aan hoe het oxidatiegetallen van fosfor in apatiet 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) en koolstof veranderen bij reductie van 
apatiet met koolstof? 

 10. De algemene moleculeformule van apatiet (fosforiet) is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH). Wat betekent (F,Cl,OH)?
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