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Fosfaatruimte
gaat op de schop
De hoeveelheid fosfaat en organische stof die een teler mag aanvoeren
op zijn land, verandert ingrijpend. Oorzaak is een nieuwe berekening van
de fosfaatruimte, die met ingang van 2021 van kracht wordt. De gevolgen
verschillen per regio, mede afhankelijk van de grondsoort.
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lk jaar bij het invullen van de
gecombineerde opgave kan een
teler, mits in bezit van een geldig
grondmonster, bij elk perceel
aangegeven wat de uitslag van de fosfaattoestand is. Hier is een gebruiksnorm per
hectare aan gekoppeld en zo wordt de
totale hoeveelheid fosfaat die per bedrijf
aangevoerd mag worden mede berekend:
de fosfaatruimte. De waarde voor bouwland die tot eind 2020 gebruikt wordt in
het kader van de mestwetgeving, is het

bekende Pw-getal. Dit wordt per 2021 vervangen door een combinatie van P-AL en
P-PAE. Dit beïnvloedt mogelijk de fosfaatruimte en dus de ruimte om organisch te
bemesten.
Voorheen werd voor de bemonstering van
fosfaat van bouwland grond opgelost in
water om daar het zogenoemde Pw-getal
uit te bepalen. Tegenwoordig wordt in
de praktijk al vaak met een berekend
Pw-getal gewerkt, afgeleid van de nieuwe
indicatoren. Voor grasland gold altijd

het P-AL-getal, waarbij een oplossing van
grond en ammoniumlactaatazijnzuur
werd toegepast. De nieuwe indicator
wordt een combinatie van P-AL en P-PAE.
Deze laatste bemonsteringsmethode is een
oplossing van grond in calciumchloride
en wordt ook wel P-CaCl2 genoemd. P-AL
geeft inzicht in de totale bodemvoorraad,
terwijl P-PAE de voor de plant beschikbare
hoeveelheid fosfaat aantoont. Het Pw-getal
was altijd een indicator die daar tussenin
hing. Met het Pw-getal wordt namelijk een
combinatie van direct beschikbaar fosfaat
en de nalevering gemeten.

DOEL
De invoering van de gecombineerde
indicator heeft als doel een eerlijker beeld
te geven over de fosfaattoestand van een
perceel. Om een geleidelijke overgang te
creëren zijn de gevolgen van de nieuwe
indicator met gemiddelde gegevens per
postcodegebied berekend. Een krimp
van 5,0 miljoen kg aan fosfaatruimte op
bouwland in Nederland was de uitkomst.
Om dit te corrigeren is het aantal fosfaatklassen verhoogd van vier naar vijf en
is de waardering van de fosfaatklassen
aangepast. Zo geldt per 2020 al de nieuwe
fosfaatklasse ‘ruim voldoende’ bij gebruik
van het gangbare Pw-getal als indicator.
Hiermee wordt het negatieve verschil
aan landelijke fosfaatruimte tussen het
fosfaatbeleid in 2020 en 2021 uiteindelijk
beperkt tot 0,5 miljoen kg.
Uit onderzoek naar de fosfaatbehoefte in
tulp blijkt dat alleen op duinzandgronden bij een Pw-getal van 14 (fosfaatklasse
‘arm’) en lager een bemesting van 80 kg
fosfaat tot een betrouwbare opbrengst30
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Bouwland, verschil in fosfaatruimte
Van 2020 naar 2021
Gebruiksruimte P2O5
na 31 december 2020
Meer dan 10 kg lager
Tussen 5 en 10 kg lager
Tussen 0 en 5 kg lager
Tussen 0 en 5 kg hoger
Tussen 5 en 10 kg hoger
Meer dan 10 kg hoger

verhoging leidt. Dit betekent niet dat op
percelen met een hogere fosfaattoestand
geen fosfaat bemest hoeft te worden. Er is
immers ook sprake van gewasafvoer. Het
betekent wel dat de focus in die gevallen
meer op de organischestofvoorziening
dient te liggen. Het percentage organische stof en de verhoging daarvan heeft
een positieve invloed op de structuur, de
doorwortelbaarheid, het watervasthoudend vermogen en het waterdoorlatend
vermogen van de grond. Eigenschappen
die op de lange termijn qua bodemvruchtbaarheid een veel grotere rol spelen.
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LOKALE GEVOLGEN
Bij de doorrekening van de nieuwe indicator in combinatie met het uitbreiden
van de fosfaatklassen is gebruik gemaakt
van gegevens per postcodegebied. Daarbij
wordt verondersteld dat het geringe
verschil van de landelijke gebruiksruimte van 2021 ten opzichte van 2020 ook
op bedrijfsniveau tot weinig verschillen
zal leiden. Wel kunnen er specifiek per
grondsoort, gebied en/of bedrijf veranderingen in zowel negatieve als positieve
zin ontstaan. In de overzichtskaart (zie
figuur) worden de verschillen getoond.
Daarbij valt op dat grote delen van
Noord-Holland, de Zuidelijke Bloembollenstreek en de Noordoostpolder oranje
kleuren, waarmee een verlaging van de
fosfaatruimte wordt aangegeven. Voor de
teeltgebieden en Drenthe en Overijssel
lijkt juist een vergroting van de fosfaatruimte in het verschiet.

OPTIMAAL BENUTTEN
Voor met name de duinzandgronden die
binnen het oranje gebied vallen, wordt
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het optimaal benutten van de fosfaatruimte op bedrijfsniveau nog belangrijker.
De fosfaatruimte is immers meestal de
beperkende factor voor de organischestofvoorziening en deze ruimte dient dan
ook volledig te worden benut om tot een
positieve organischestofbalans te komen.
Eén mogelijkheid voor de korte termijn
om mogelijke inkrimping van de fosfaatruimte te voorkomen, is de percelen voor
1 januari 2021 te laten bemonsteren waardoor nog vier jaar (zolang deze grondmonsters geldig zijn) het gangbare Pw-getal
mag worden gebruikt bij berekening van
de fosfaatruimte.
Een andere uitzondering die benut kan

blijven worden, is dat op percelen met
de fosfaatklasse ‘hoog’ 5 kg fosfaat per
hectare extra mag worden bemest, mits
daarvan minimaal 20 kg fosfaat wordt
gegeven in de vorm van de volgende organische stofrijke mestsoorten: compost,
champost en/of strorijke (vaste) dierlijke
mest. Ook blijft van kracht dat bij gebruik
van compost met maximaal 3,5 kg fosfaat
per ton droge stof 50% van de hoeveelheid
fosfaat in compost wordt vrijgesteld van
de mestboekhouding. Door deze maatregelen te benutten kan de fosfaatruimte
op bedrijfsniveau alsnog worden vergroot
en mogelijk zelfs hoger uitvallen dan de
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huidige gebruiksruimte.
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