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Technologie & Techniek

De zuivelindustrie streeft naar volledig 
hergebruik van de vrijkomende mine
ralen. Via milieuconvenanten met de 
overheid worden de doelstellingen vast
gelegd (zie kader). Een belangrijk mine
raal is fosfaat, dat een natuurlijk 

bestanddeel is van melk. Fosfaat komt bij 
veel productieprocessen in de zuivel 
terecht in de proceswaterstromen en 
wordt op de eigen waterzuivering of een 
RWZI geloosd. 
De wetgever zal via de Kaderrichtlijn 
Water in de toekomst de lozingsnorm 
voor fosfaat aanscherpen. Een tweede 
reden om de terugwinning van fosfaat 

Kringloopsluiting van fosfaat is onder bepaalde omstandigheden technisch en economisch 

haalbaar bij kaasproductiebedrijven. Dat blijkt uit een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de 

Nederlandse Zuivel Organisatie. Belangrijk voor de haalbaarheid is te zoeken naar puntlozingen 

voor fosfaat en het gebruik van nietconventionele verwijderingstechnieken. Nieuwe processen en 

technieken voor slibverwerking in combinatie met nieuwe wetgeving kunnen in de toekomst de 

mogelijkheden verruimen.  

Kringloopsluiting fosfaat in 
zuivelindustrie haalbaar

‘Selectief fosfaat verwijderen 
bespaart op de lozingskosten’

De Nederlandse zuivelindustrie is deelnemer aan 
het energie-efficiencyconvenant MJA3 en het 
milieuconvenant DMI. In het kader van deze 
convenanten stelt NZO ieder vier jaar een Sec-
tormeerjarenplan Energie en Milieu op waarin 
de milieu- en energiedoelstellingen van de sec-
tor worden vastgelegd. Dit past in het initiatief 
Duurzame Zuivelketen (www.duurzamezuivel-
keten.nl). NZO en LTO Nederland werken hierin 
samen met onder andere als doel om in 2020 de 
mineralenkringlopen te sluiten (3).

Ambitieuze doelstelling NZO

Bij het vaststellen van de baten 
moet niet alleen worden geke-
ken naar de opbrengst van de 
meststof.  
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nader te onderzoeken is dat wereldwijd 
de fosfaatreserves snel slinken. Maar 
zelfs als dit in de nabije toekomst niet 
leidt tot een fosfaatcrisis, maakt de ver
hoogde economische waarde van fosfaat 
het interessant om fosfaat terug te win
nen en de fosfaatkringloop te sluiten.

Drie voorbeeldbedrijven 
Is het mogelijk fosfaat terug te winnen in 
de zuivelindustrie? KWR Watercycle 
Research Institute (KWR) en EPAS Eco 
Process Assistance (EPAS) hebben samen 
aan de hand van drie voorbeeldbedrijven 
onderzoek gedaan naar het antwoord op 
deze vraag (1). De drie bedrijven, gese
lecteerd in overleg met de Nederlandse 
Zuivel Organisatie (NZO), zijn een 
kaasproductiebedrijf en twee bedrijven 
die respectievelijk consumptiemelk en 
melkpoeder produceren. Via vragenlijs
ten en overleg zijn de proceswater
stromen bij deze bedrijven in kaart 
gebracht. Daarbij lag de focus op de 
totale proceswaterstromen die worden 
afgevoerd naar de eigen proceswater
zuivering of naar het riool. Bij het kaas

bedrijf is daarnaast gekeken naar de 
geconcentreerde waterstroom die vrij
komt bij het concentreren van de wei, in 
dit geval gaat het om de zure proceswa
terstroom die vrijkomt bij het reinigen 
van de valstroomverdampers.

Reiniging verdampers
Uit de inventarisatie bleek de totale pro
ceswaterstroom bij het kaasproductie
bedrijf relatief hoge fosfaatconcentraties 
(gemiddeld 70 milligram per liter) te 
be vatten. Bij de andere twee bedrijven 
lagen deze concentraties een factor 10 
lager (gemiddeld 7 milligram per liter). 
In alle gevallen komen stikstof en fosfaat 
in het proceswater voornamelijk voor in 
opgeloste vorm. De reiniging van ver
dampers in de weiverwerking van de kaas 
blijkt een belangrijke puntbron voor fos
faat. In een relatief klein volume komt 
hier ongeveer 66% van de totale fosfaat
stroom vrij. Bij dit specifieke bedrijf gaat 
het om 50 m3 reinigingswater en 1,15 ton 
fosfaat per week. Terugwinnen van fos
faat uit een dergelijke geconcentreerde 
waterstroom lijkt kansrijk.

Selectieve verwijdering 
Gangbare technieken om fosfaat selectief 
te verwijderen zijn chemische precipitatie 
en biologische fosfaatverwijdering in de 
biologische zuivering. In beide gevallen 
komt het fosfaat in het slib terecht. Van
wege de relatief lage fosfaatgehaltes in 
het slib, moet voor terugwinning van het 
mineraal het slib worden ontwaterd, 
gedroogd en verbrand. De fosforindustrie 
verwerkt het gevormde as, maar stelt wel 
eisen aan het fosfaatgehalte (> 250 gram 
P2O5 per kilogram as) en het ijzergehalte 
(< 10 gram Fe per kilogram as). Dit laat
ste betekent dat gebruik van ijzerzouten 
bij chemische precipitatie is af te raden. 
Naast deze conventionele verwijderings
technieken kan fosfaat via struvietpreci
pitatie en calciumfosfaatkristallisatie ook 
rechtstreeks geschikt worden gemaakt 
voor hergebruik in de kunstmestindus
trie. Bij beide technieken worden korrels 
gevormd waarin fosfaat is aangerijkt, 
respectievelijk MgNH4PO4 (struviet) en 
Ca5(PO4)3OH (hydroxyapatiet). In 
Ne derland verloopt de afzet van deze 
producten als meststof stroef door de 
benodigde certificatietrajecten. In 
bijvoorbeeld Japan wordt struviet al jaren 
gebruikt als kunstmest in de rijst, 
groente en bloemensector (2).  
Overigens zal struviet gewonnen uit 
stromen binnen de zuivelindustrie zuiver
der zijn dan bijvoorbeeld struviet gewon
nen uit stromen op een rioolwaterzuive
ring. Bij de laatste is de kans op veront
reiniging met zware metalen en 
organische microverontreinigingen  
aanzienlijk gro ter.

Haalbaarheid
Bij de drie voorbeeldbedrijven is de tech
nische haalbaarheid per situatie en per 
techniek onderzocht. Gezien de relatief 
lage fosfaatconcentraties in de totale 
proceswaterstromen bij de bedrijven die 
consumptiemelk en melkpoeder produ
ceren, is fosfaatterugwinning bij beide 
bedrijven als niet haalbaar beoordeeld. 
Voor het kaasbedrijf is fosfaatterugwin
ning mogelijk wel interessant. Voor dit 
bedrijf is de economische haalbaarheid 
onderzocht door de investerings en 
exploitatiekosten (Capex/Opex) te bere
kenen (tabel 1). In overleg met de  
projectgroep van het onderzoek is beslo
ten dat uitsluitend te doen voor de tech
nieken struvietprecipitatie en calciumfos
faatkristallisatie.
Het blijkt dat het kaasproductiebedrijf op 
meerdere punten voordeel heeft van 

Tabel 1. Capex/Opex berekeningen van vier scenario’s voor fosfaatterugwin-
ning bij een kaasbedrijf.

Totale proceswaterstroom Concentraatstroom weiverwerking

Struviet-precipi-

tatie

ontwerpcapaciteit 49,5 m3/uur

P-vracht 375 kg P/week

gem. P-concentratie 54 mg P/l

efficiëntie struvietproces = 80 %

struvietvracht 1.330 kg/week

Investering  € 240.000,-

Afschrijving  € 36.000,-

Onderhoud/energie  € 9.000,-

Chemicaliënkosten  € 35.000,-

Besparing lozing/slib  - € 30.000,-

Opbrengst struviet  -€ 7.000,- 

Totaal kosten € 43.000,-

ontwerpcapaciteit 0,36 m3/uur

P-vracht 225 kg/week

gem. P-concentratie 4.500 mg/l

efficiëntie struvietproces = 90 %

struvietvracht 900 kg/week

Investering  € 144.000,-

Afschrijving  € 21.000,-

Onderhoud/energie  € 3.000,-

Chemicaliënkosten  € 24.000,-

Besparing lozing/slib  - € 27.000,-

Opbrengst struviet  - € 5.000,- 

Totaal kosten  € 16.000,-

Calciumfosfaat- 

kristallisatie

ontwerpcapaciteit 49,5 m3/uur

P-vracht 375 kg/week

gem. P-concentratie 54 mg P/l

efficiëntie precipitatieproces = 80 %

calciumfosfaatvracht 1.622 kg/week

Investering  € 246.000,-

Afschrijving  € 37.000,-

Onderhoud/energie  € 9.000,-

Chemicaliënkosten  € 16.000,-

Besparing lozing/slib  - € 30.000,-

Opbrengst Ca-fosfaat  - € 2.000,- 

Totaal kosten € 30.000,-

ontwerpcapaciteit 0,36 m3/uur

P-vracht 225 kg/week

gem. P-concentratie 4.500 mg/l

efficiëntie precipitatieproces = 90 %

calciumfosfaatvracht 1.100 kg/week

Investering  € 137.000,-

Afschrijving  € 20.000,-

Onderhoud/energie  € 2.500,-

Chemicaliënkosten  € 1.000,-

Besparing lozing/slib  - € 27.000,-

Opbrengst Ca-fosfaat  - € 1.500,- 

Totaal kosten  - € 5.000,-
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In de toekomst is het denkbaar dat – uit
gaande van nieuwe technologie en pro
cessen – bedrijven op de markt komen 
die juist gespecialiseerd zijn in het cen
traal verwerken van biologisch en fysisch
chemisch slib afkomstig uit de industrie 
met de bedoeling daaruit nutriënten 
te rug te winnen. Dit is alleen realiseer
baar als de afzetmogelijkheden van  
struviet en andere fosfaatrijke stromen in 
de landbouw op korte termijn worden 
gereguleerd. Wellicht dat het recent 
opgerichte Nutriënten Platform bij deze 
ontwikkelingen een rol gaat spelen (zie 
kader Nutriënten Platform).

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 
Nederlandse Zuivel Organisatie door KWR 
Watercycle Research Institute in samenwerking 
met EPAS. Voor de studie is subsidie verleend 
door de Provincie Noord-Brabant. KWR, geves-
tigd in Nieuwegein, is het onderzoeksinstituut 
van de waterleidingbedrijven dat zich richt op de 
hele watercyclus. EPAS, gevestigd in Gent, is 
gespecialiseerd in adviesverlening over de volle-
dige watercyclus van bedrijven. 
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ge richt te zoeken naar de belangrijkste 
puntlozingen voor fosfaat. Het verdient 
dan de voorkeur om fosfaat uit die 
geconcentreerde waterstromen te verwij
deren als calciumfosfaatkorrels (hydroxy
apatiet) vanwege een lager chemicaliën
verbruik (ten opzichte van struvietpreci
pitatie). Bij het vaststellen van de baten 
moet niet alleen worden gekeken naar de 
opbrengst van de meststof, maar ook 
naar andere voordelen die ontstaan door 
de selectieve verwijdering van fosfaat, 
zoals een verlaging van de verontreini
gingsheffing, verbeterde afzet van bio
logisch slib uit de zuivering, verbeterde 
vergistingsmogelijkheden voor het slib 
(lagere anorganische fractie) en minder 
onderhoud door afname van calciumcar
bonaatscaling in de zuivering.

Toekomstperspectief
Voor deze deskstudie was de huidige 
si tuatie van fosfaatverwerking in Neder
land het uitgangspunt. Die vindt voor een 
belangrijk deel plaats bij Thermphos in 
Vlissingen. De studie ging uit van hun 
processen en apparatuur. Ze stellen strik
te eisen aan de kwaliteit van het aan
geleverde slib. Dit betekent veelal dat 
biologisch en fysischchemisch slib in de 
praktijk moeten worden ontwaterd en 
verbrand alvorens het kan worden toege
voegd aan fosfaaterts. 

selectieve fosfaatverwijdering. In de 
eerste plaats door de opbrengst van de 
gevormde producten (struviet, hydroxy
apathiet), maar daarnaast ook door een 
besparing op de lozingsheffing voor fos
faat, zoals opgelegd door de water
kwaliteitsbeheerder. Ook de afzet van het 
zuiveringsslib in de landbouw is eenvou
diger. Omdat in het slib minder fosfaat 
terecht komt, kan het op een kleiner 

landbouwareaal worden uitgereden, wat 
kostenbesparend werkt. Ondanks deze 
kostenvoordelen blijkt uit de Capex/
Opexberekeningen dat op dit moment 
alleen fosfaatterugwinning via calcium
fosfaatkristallisatie uit de concentraat
stroom van de weiverwerking een posi
tieve balans geeft. Struvietprecipitatie is 
duur vanwege de hoge kosten voor 
ammonium en magnesium. 

Huidige fosfaatverwerking
In algemene zin is de conclusie dat het 
zinvol is om binnen een zuivelbedrijf 

Frank Oesterholt
Ir. F.I.H.M. Oesterholt, senior onderzoeker KWR Watercycle 

Research Institute, frank.oesterholt@kwrwater.nl,  

030-6069575

‘Wereldwijd slinken de 
fosfaatreserves snel’

Het Nutriënten Platform is een Nederlands net-
werk van organisaties dat zich zorgen maakt 
over het schaarser worden van nutriënten en de 
wereldwijde gevolgen daarvan. Het platform 
brengt bedrijven, maatschappelijke organisatie 
en kennisinstellingen samen om de transitie 
naar een duurzamer gebruik van nutriënten te 
versnellen. Het secretariaat van het platform ligt 
bij het Netherlands Water Partnership (NWP). 
• www.nutrientenplatform.nl 

Nutriënten Platform

Fosfaat komt bij veel productieprocessen in de zuivel terecht in de proceswaterstromen. 
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