Nog steeds fosfaat in vaatwasmiddel
Het Nederlandse fosfaatoverschot is aanzienlijk. In 2005 was het zestig miljoen
kilo fosfor die niet meer wordt benut. De
ene helft hoopt zich op in de bodem, de
andere helft eindigt elders in het milieu.

 eel vaatwasmiddelen bevatten nog fosfaat,
V
uit textielwasmiddel en handafwasmiddel is het
allang verdwenen.

Waar in andere delen van de wereld fosfaat
schaars is, hoopt dit essentiële plantennutriënt zich in Nederland op. Om te komen
tot een duurzamer gebruik van fosfaat,
brachten onderzoekers van Plant Research

International (PRI), Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving en Wageningen UR Livestock
Research de fosfaatstromen in Nederland in
kaart in de productie- en consumptieketens.
Ze deden dat voor 2005, omdat daar de
gegevens het meest compleet voor waren.
Dat Nederland een doorvoerland is, zie je
terug in de fosfaatstroom. Van de 110 miljoen
kilo fosfor die Nederland in 2005 via onder
meer veevoer en kunstmest binnenkwam, verdween 50 miljoen kilo weer via de export van
land- en tuinbouwproducten en bijvoorbeeld
mest en slachtafval. Van de 60 miljoen kilo
fosfor die in het land bleef, hoopte 31 miljoen
kilo zich op in landbouwgrond. Door strengere
regelgeving is dat de laatste jaren wel wat
veranderd: het gebruik van fosfaatkunstmest
daalt en de mestexport stijgt. ‘Inmiddels is de
ophoping gedaald tot 19 miljoen kilo’, zegt
onderzoeker Bert Smit van PRI.
Van de 20 miljoen kilo fosfor die in 2005
bij huishoudens belandde, vooral via voedsel,
was iets meer dan de helft van dierlijke origine. Vaatwasmiddelen zijn ook belangrijk
onderdeel, met 2,4 miljoen kilo fosfor. Smit:
‘Uit textielwasmiddel en handafwasmiddel is
fosfaat allang verdwenen, maar het blijkt

nog wel in veel vaatwasmiddelen te zitten.’
De helft van de Nederlanders heeft ondertussen een vaatwasser.
Het fosfaat verlaat huishoudens weer via het
riool en de vuilnisbak. Via het riool belandt
het in rioolslib, dat in Nederland vrijwel geheel
verbrand wordt in energiecentrales, net als
het meeste fosfaat in het huishoudelijk afval.
De resterende as wordt nu niet hergebruikt.
De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen voor een gezonde, duurzame
fosfaathuishouding. Zo zouden bemestingsadviezen nog eens kritisch bekeken moeten
worden. Om te voldoen aan de Europese
Kaderrichtlijn Water mogen boeren in 2015
al 12 tot 41 procent minder fosfaat op hun
land aanbrengen, afhankelijk van gebruik en
fosfaatvoorraad in de bodem. Dat kan volgens
de onderzoekers echter verder terug en meer
aangepast op de gewasrotatie. Verder zou
er mogelijk minder fosfor aan veevoer toegevoegd hoeven worden. Tot slot bevelen
de onderzoekers meer hergebruik aan.
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Tool voor verdeling rivierwater
In het stroomgebied van de Inkomati-rivier in zuidelijk Afrika, maken partijen uit drie
landen aanspraak op het rivierwater. LEI, Alterra en adviesbureau WaterWatch ontwikkelden met lokale partners een tool die betrokkenen laat zien wat ander landgebruik
betekent voor de beschikbaarheid van dat water.
Dat ze moeten praten over de rivier die hen
bindt beseffen ze heel goed, zegt projectleider
Petra Hellegers van het LEI over Zuid-Afrika,
Swaziland en Mozambique. ‘De landen zijn
bereid om naar een oplossing te zoeken.’
Veel partijen willen water gebruiken: voor
akkers met voedselgewassen, voor suikerrietplantages voor bio-energie, voor natuur die
veel toeristen trekt. Die watervragen concurreren, en ze veranderen bij ander landgebruik.
‘De partijen onderhandelen nu op basis van
een tijdelijke overeenkomst die ze in 2002
hebben gesloten’, vertelt Hellegers. ‘Dit soort
onderhandelingen vragen veel tijd. Het is een
vertrouwenskwestie.’
De tool die Wageningse onderzoekers ontwikkelden dient als één van de bouwstenen in de

onderhandelingen op strategisch niveau. ‘Wat
helpt is dat wij een derde partij zijn, zonder
belangen. Er is geen discussie over de objectiviteit van onze data’, vertelt Hellegers.
Op basis van satellietbeelden brachten ze de
waterconsumptie en de biomassaproductie in
kaart, en daarmee de waterproductiviteit van
de vegetatie. De onderzoekers onderscheiden in de regio 24 managementgebieden en
15 soorten landgebruik. ‘Ook de waterproductiviteit van het Krugerpark kwam zo in beeld.’
Dankzij een internetapplicatie die om deze
gegevens werd gebouwd, kan een gebruiker
zien wat de effecten zijn van ander landgebruik op de watervraag voor de biomassaof gewasproductiviteit (kilo’s per kuub water)
en de economische waterproductiviteit (Rand
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per kuub), in een normaal, droog of nat jaar.
Vertegenwoordigers uit de drie landen kunnen
zelf relevante informatie invoeren als marktprijzen, inputprijzen en arealen. ‘Het is de
bedoeling dat ze met de tool aan de slag gaan
en situaties gaan simuleren’, vertelt Hellegers.
Zo kun je bijvoorbeeld zien wat het voor de
waterbeschikbaarheid benedenstrooms betekent als er bovenstrooms meer suikerriet
wordt aangeplant.
De interactieve tool is zo gebouwd dat hij
ook in andere gebieden te gebruiken is, na
invoering van gebiedsspecifieke data.
De tool kwam tot stand dankzij DGIS, via het
samenwerkingsprogramma Globalisering en
duurzame rurale ontwikkeling van DGIS met
Wageningen UR.
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