Phoslock als maatregel tegen blauwalg
Teveel fosfaat leidt tot problemen met de waterkwaliteit en blauwalgen.
Phoslock is een middel dat deze problemen tegengaat. Hieronder wordt
uitgelegd wat Phoslock is en hoe het werkt.
Fosfaat in het water
Om te kunnen groeien, hebben waterplanten en algen allerlei voedingsstoffen nodig. Eén van
de belangrijkste voedingsstoffen is fosfaat. In het water bepaalt de hoeveelheid fosfaat
meestal hoe snel én welke waterplanten en algen er groeien.
In veel wateren in Nederland is te veel fosfaat aanwezig. Fosfaat komt in het water door
bemesting, veenafbraak, bladval en allerlei andere bronnen. Te veel fosfaat leidt er toe dat
een paar algen- of plantensoorten erg hard groeien en dat er voor andere soorten geen
ruimte is. Dit leidt tot een slechte waterkwaliteit met weinig plant- en diersoorten. Ook giftige
blauwalgen (cyanobacteriën) groeien onder deze fosfaatrijke omstandigheden goed. Dit
vormt dan een gevaar voor zwemmers en (huis)dieren. Veel maatregelen om de
waterkwaliteit te verbeteren richten zich daarom op het verminderen van de hoeveelheid
fosfaat in het water. De vermindering van fosfaat leidt tot een betere waterkwaliteit, een
grotere biodiversiteit en veiliger zwemwater.
Fosfaat in de bodem
Fosfaat komt via allerlei bronnen en routes in het water terecht. Veel van dit fosfaat blijft
achter in de waterbodem(als slib). Het fosfaat dat in de waterbodem aanwezig is, komt in het
voorjaar en de zomer vrij. Dit wordt dan opgenomen door algen en waterplanten die aan het
eind van het jaar weer afsterven. Het fosfaat in deze afstervende planten komt dan opnieuw
in de bodem terecht. Door deze cyclus blijft een teveel aan fosfaat jarenlang in het water en
de waterbodem aanwezig en blijft het de waterkwaliteit steeds opnieuw negatief beïnvloeden.
Zelfs onder gunstige omstandigheden kan het tientallen jaren duren voordat de hoeveelheid
fosfaat in de waterbodem afgenomen is.
Te veel fosfaat in de bodem vormt een probleem en dat probleem gaat niet vanzelf weg. Dit
kan alleen worden opgelost door maatregelen te nemen die voorkomen dat fosfaat uit de
bodem nog in het water terecht kan komen.
Hoe leg je fosfaat vast in de waterbodem: de ontstaansgeschiedenis van Phoslock
De problematiek die wordt veroorzaakt door teveel fosfaat in het water bestaat al enkele
decennia en niet alleen in Nederland. De Australische organisatie Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation (CSIRO, vergelijkbaar met TNO in Nederland) heeft
daarom in de jaren 90 gezocht naar een middel dat effectief fosfaat kan binden zodat het niet
meer beschikbaar is voor algengroei. Bij dit onderzoek kwam lanthaan naar voren als een
stof die zeer sterk bindt aan fosfaat. Lanthaan is een metaal dat vrij algemeen voorkomt en
kan worden gewonnen uit lanthaanhoudende erts. Lanthaan en fosfaat vormen samen de
mineralen rhabdofaan en monaziet. Onder natuurlijke omstandigheden zijn deze mineralen
zeer stabiel: de binding van lanthaan aan fosfaat is dan permanent en het mineraal lost niet
op.
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In gebonden vorm is lanthaan veilig. Als lanthaan echter niet is gebonden (vrij opgelost
lanthaan), dan kan het in hoge concentraties schadelijk zijn. Om lanthaan veilig te kunnen
gebruiken als fosfaatbindend middel is het dus nodig dat lanthaan op een of andere manier
gebonden is, zodat het veilig is voor het waterleven.
De CSIRO heeft daarom in de jaren negentig Phoslock ontwikkeld om de positieve
eigenschappen van lanthaan op een veilige manier te benutten. Het lanthaan in Phoslock is
vastgelegd in een kristalstructuur van kleimineralen waardoor het niet zomaar vrij kan
komen. Phoslock is daarom veilig om te gebruiken. Het lanthaan in Phoslock kan de binding
met fosfaat aangaan, om fosfaat succesvol vast te leggen in de waterbodem.
Vergelijk het met elektriciteit. Elektriciteit kan gevaarlijk zijn, maar als het goed geïsoleerd is,
dan is het in ieder huis veilig toe te passen. Zo zorgt ook Phoslock ervoor dat de schadelijke
effecten van vrij lanthaan niet optreden terwijl het nuttige effect van binding met fosfaat in
stand blijft.
Wat is Phoslock?
Phoslock wordt gemaakt van klei en is feitelijk niets anders dan een speciaal soort klei. Klei
bestaat uit minuscule plaatjes. Aan de oppervlakte van die plaatjes komen van nature diverse
stoffen voor, zoals natrium en calcium. Bij het maken van Phoslock wordt een deel van die
stoffen aan het oppervlak vervangen door lanthaan. Phoslock bevat ongeveer 5% lanthaan.
Door de aanwezigheid van lanthaan krijgt de klei de eigenschap dat hiermee fosfaat
vastgelegd kan worden.
Phoslock is de merknaam die wordt gebruikt door de enige producent van deze speciale klei.
In wetenschappelijke publicaties wordt in plaats van de merknaam Phoslock meestal
gesproken over lanthaan-gemodificeerde bentoniet (klei).
Hoe werkt Phoslock?
Als Phoslock toegepast wordt, wordt de klei eerst gemengd met water. Dit mengsel wordt
aan het oppervlaktewater toegevoegd. De kleideeltjes in het mengsel bezinken vervolgens
langzaam naar de bodem. Het lanthaan blijft hierbij aan de kleideeltjes gebonden en komt
dus niet vrij in het water terecht. Het laagje Phoslock dat op de waterbodem ontstaat, is
enkele millimeters dik.
Als lanthaan op een kleideeltje in contact komt met fosfaat, dan bindt het lanthaan zich aan
fosfaat. Het mineraal dat zo gevormd wordt heet rhabdofaan. Dit mineraal is zeer slecht
oplosbaar en is ook niet biologisch actief. Als rhabdofaan eenmaal gevormd is, dan blijft het
in de bodem aanwezig zonder dat het lanthaan of fosfaat hier nog uit vrijkomt in het water.
Het gedraagt zich dan net als klei of zand op de bodem.
Als Phoslock aan het water is toegevoegd, wordt hierdoor eerst het fosfaat uit het water
vastgelegd. Als het op de bodem bezonken is, dan legt Phoslock het fosfaat vast dat anders
uit de bodem vrij zou komen. Dit fosfaat wordt permanent vastgelegd zonder dat het nog vrij
komt. Wel is het zo dat al het lanthaan in Phoslock na verloop van tijd gebonden is aan
fosfaat. Phoslock zal dan geen nieuw fosfaat meer vastleggen.
Hoeveel Phoslock is er nodig?
Eén ton Phoslock is in staat om 34 kg fosfaat vast te leggen. De hoeveelheid Phoslock die
nodig is, hangt daarom af van de hoeveelheid fosfaat die vastgelegd moet worden. Om deze
hoeveelheid fosfaat te bepalen worden vooraf monsters van het water en de waterbodem
genomen. In een laboratorium wordt bepaald hoeveel fosfaat er uit de bodem vrij kan
komen. Op deze manier kan de hoeveelheid Phoslock nauwkeurig worden afgestemd op de
hoeveelheid fosfaat in de plaatselijke situatie.

2 van 5

Is Phoslock veilig voor de mens en dier?
Phoslock bestaat uit klei waaraan lanthaan is toegevoegd. Phoslock heeft een internationale
certificering (NSF/ANSI 60) voor het gebruik in wateren die bedoeld zijn voor
drinkwaterbereiding. Ook wordt lanthaan in de vorm van lanthaancarbonaat gebruikt als
medicijn (Fosrenol) voor mensen die aan een bepaalde vorm van nierfalen leiden.
Lanthaancarbonaat wordt ook gebruikt in diergeneesmiddelen. De medicinale hoeveelheid
lanthaan die gebruikt wordt, is vele malen groter dan de hoeveelheid lanthaan die iemand
zou kunnen binnen krijgen die in water zwemt waar Phoslock net is toegepast.
Verschillende studies naar de effecten laten zien dat Phoslock geen negatieve invloed heeft
en veilig toegepast kan worden in het oppervlaktewater. Dit wordt bevestigd door diverse
onderzoeken waarbij wateren langdurig zijn gemonitord na de toepassing van Phoslock. Mede
op grond van deze onderzoeken kan worden gesteld dat het gebruik van Phoslock veilig is
voor mens en dier.
(Zie ook: Wat zijn de ervaringen met Phoslock in de praktijk?)
Om zeker te zijn dat het gebruik van Phoslock veilig is, heeft de gemeente Rotterdam een
document op laten stellen waarbij alle wetenschappelijke kennis tot en met 2020 over
Phoslock in overweging is genomen. Ook hieruit blijkt dat toepassing van Phoslock in het
oppervlaktewater veilig is.
Zijn er alternatieven voor Phoslock?
De belangrijkste werking van Phoslock is het vastleggen van fosfaat uit de waterbodem.
Naast Phoslock zijn er ook andere methoden waarmee fosfaat uit de waterbodem kan worden
vastgelegd, waarmee de waterbodem wordt afgedekt of waarbij de fosfaatrijke bodem wordt
weggebaggerd. Deze methoden hebben echter nadelen die Phoslock niet heeft.
- Bij andere methoden waarmee fosfaat wordt vastgelegd, kan fosfaat na verloop van
tijd of onder bepaalde omstandigheden toch weer vrijkomen.
- Het afdekken van een waterbodem, bijvoorbeeld met zand, kost veel tijd, is duurder
en leidt tot verondieping van het water. Ook bestaat er altijd een risico dat fosfaat uit
de bodem op den duur door de afdekkende laag heen dringt.
- Baggeren is een dure maatregel. Bij baggeren blijft er altijd een bepaalde hoeveelheid
bagger achter en ook bevat de onderliggende waterbodem altijd een bepaalde
hoeveelheid fosfaat. In sommige gevallen kan het wel zinvol zijn om baggeren te
combineren met de toepassing van Phoslock.
Naast de bovengenoemde alternatieven voor Phoslock zijn er ook allerlei andere maatregelen
die de waterkwaliteit verbeteren. Deze maatregelen hebben vaak wel een positief effect,
maar hebben weinig tot geen effect op fosfaat dat al in de waterbodem aanwezig is. Deze
maatregelen kunnen de problematiek die ontstaat door fosfaat afkomstig uit de waterbodem
daarom niet oplossen. Ze zijn dan ook geen geschikt alternatief voor het gebruik van
Phoslock. Om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren, is het meestal wel nodig om naast het
toepassen van Phoslock ook andere waterkwaliteitsmaatregelen te nemen.
Is het gebruik van Phoslock altijd effectief?
De hoeveelheid fosfaat die Phoslock kan vastleggen, is begrensd. In wateren waar
voortdurend een grote hoeveelheid fosfaat van buitenaf wordt aangevoerd, raakt Phoslock
verzadigd en kan fosfaat opnieuw voor problemen zorgen. Het effect dat met Phoslock wordt
bereikt, wordt dan weer tenietgedaan. Alleen wanneer er niet te veel fosfaat wordt
aangevoerd is een behandeling met Phoslock zinvol.

3 van 5

Het is daarom belangrijk om vooraf te onderzoeken welke fosfaatbronnen er zijn en of het
nodig en mogelijk is om deze bronnen te verkleinen. Hoe beter de fosfaatbronnen worden
verkleind, des te duurzamer het effect van Phoslock is.
Het hoogheemraadschap voert altijd eerst een analyse van het watersysteem uit om goed in
beeld te brengen hoe het water functioneert, welke fosfaatbronnen er zijn en welke
maatregelen er nodig zijn om tot een succesvolle aanpak te komen. Het toepassen van
Phoslock is geen maatregel die op zichzelf staat, maar maakt deel uit van een samenhangend
maatregelenpakket om te komen tot een goede waterkwaliteit.
Wat zijn de ervaringen met Phoslock in de praktijk?
Sinds 2005 is Phoslock in diverse Europese meren toegepast, waarvan ook een aantal in
Nederland. Het blijkt dat de effectiviteit van Phoslock samenhangt met een goede dosering
en de mate waarin andere bronnen van fosfaat effectief konden worden aangepakt. De
projecten waarbij voldoende Phoslock is gedoseerd en waarbij de aanvoer van fosfaat
voldoende is gereduceerd zijn steeds succesvol geweest. Voor waterbeheerders die Phoslock
willen toepassen is het dus belangrijk om vooraf een nauwkeurige analyse van het water en
de waterbodem te maken en de juiste dosering vooraf vast te stellen.
In de laatste twintig jaar is de toepassing van Phoslock op kleine en grote schaal uitvoerig
onderzocht. Niet alleen op laboratoriumschaal en kleine veldexperimenten, maar ook bij
toepassing in oppervlaktewateren. Hierbij is nog nooit melding gemaakt van negatieve
effecten direct op de biologie of indirect via de chemie van het water bij de toepassing ervan.
De vermindering van de hoeveelheid fosfaat leidt meestal tot een snelle en gewenste
verandering in de samenstelling van algen en waterplanten. De resultaten van deze
praktijkervaringen zijn vastgelegd in een groot aantal wetenschappelijke publicaties (Zie ook
Welke wetenschappelijke kennis is er over Phoslock?).
Het artikel “Eutrophication management in surface waters using lanthanum modified
bentonite: a review” (Water Research 2016) geeft een uitgebreid overzicht van de ervaringen
die in de praktijk zijn opgedaan. Uit dit overzicht blijkt dat het gebruik van Phoslock steeds
leidt tot het vastleggen van een grote hoeveelheid fosfaat. Wel is het duidelijk geworden dat
het belangrijk is om vooraf alle fosfaatbronnen zoveel mogelijk te verkleinen en om de
hoeveelheid Phoslock goed af te stemmen op de hoeveelheid fosfaat in de bodem.
Welke wetenschappelijke kennis is er over de werking en de effecten van Phoslock?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en effecten van Phoslock. De
informatie in dit document is mede gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek. Hieronder
staat een klein deel van de artikelen die over Phoslock verschenen zijn.
Op de website van Phoslock is een uitgebreidere lijst met wetenschappelijke artikelen
beschikbaar. Hier staan meer 120 wetenschappelijke artikelen genoemd die verschenen zijn
in de periode 1999-2020. Deze lijst is beschikbaar via: https://www.phoslock.eu/scientificjournal-papers
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