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Het gebruik van as en materialen op basis van as als meststof 

Belangrijkste kenmerken 

As is het uitgebrande vaste residu in poedervorm na oxidatieve thermochemische verwerking: 
oxidatieve verbrandings- of semi-oxidatieve vergassingsprocessen. 

As wordt gekarakteriseerd als vliegas of bodemas of een combinatie daarvan, gevormd door de 
verbranding van biogebaseerde materialen door oxidatie. Coverbranding is een economisch 
rendabele en op grote schaal toegepaste afvalverwijderingsmethode voor veel nutriëntenrijk afval. 
Voor de terugwinning van nutriënten is monoverbranding van een bepaalde biomassastroom 
noodzakelijk om de toevoer van verontreinigende stoffen te beheersen en het nutriëntengehalte te 
concentreren. 

As verkregen door verbranding kan worden behandeld met het doel metalen en metalloïden 
gedeeltelijk te verwijderen en de beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen te vergroten.  

Ingangsmateriaal 

Organische reststoffen, waaronder stedelijk zuiveringsslib, mest, groenafval van stedelijke inzameling, 
stro of hout en houtresten. 

Hoe wordt as geproduceerd? 

De verbranding van as gebeurt normaal in een centrale verbrandingsinstallatie en dus niet bij de 
landbouwer. Aanzienlijke hoeveelheden as worden geproduceerd via coverbrandingsinstallaties die 
de doelstellingen energieproductie en afvalverwijdering combineren, vooral voor afvalmaterialen met 
een lage calorische waarde of een hoog vochtgehalte. As kan ook afkomstig zijn van verbrandings-
installaties die specifiek zijn ontworpen voor de productie van materiaal op basis van as voor verder 
gebruik als meststof (monoverbranding) of het kan een productieresidu zijn dat afkomstig is van een 
proces dat gericht is op de verwijdering van afval of de productie van een ander primair product (bv. 
energie).  

As afkomstig van biomassa: Afhankelijk van het stooksysteem worden verschillende assen 
geproduceerd, die in het algemeen worden samengevat onder de term "biomassa-as" en meestal in 
de drie fracties grove as (rooster-, ketel- of ovenas) met 60 tot 90 % van het totaal, middenas 
(cycloonas, cycloonvliegas) en fijne as (filteras, fijne vliegas, filterstof) worden afgescheiden. In houtas 
kan het gehalte aan zware metalen (vooral chroom-, koper-, cadmium-, lood- en zinkverbindingen) 
hoger zijn. In andere biomassa-as uit stro of mest is het gehalte aan zware metalen beduidend lager.  
Onvolledige verbranding kan ook leiden tot de vorming van organische verontreinigende stoffen zoals 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloordibenzodioxines en -furanen 
(PCDD's/PCDF's). Voor veel verbindingen is er een duidelijke toename van het gehalte aan 
verontreinigende stoffen van grove naar middelzware tot fijne as. Volgens de Duitse 
meststoffenverordening (DüMV) zijn grenswaarden voor organische verontreinigingen en zware 
metalen vanaf bepaalde gehalten verplicht. Dezelfde aanpak wordt gevolgd in de nieuwe EU-
wetgeving EU 2019/1009, waarin ook bepaalde as producten in het wettelijke kader moeten worden 
opgenomen.  
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As afkomstig van de mono verbranding van zuiveringsslib: Stedelijk afvalwater vormt een belangrijke 
materiaalstroom voor de terugwinning van fosfor. Aangezien ongeveer 90% van het fosfor in het 
afvalwater wordt overgebracht naar het zuiveringsslib in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het directe 
agrarische gebruik van zuiveringsslib zou een optie zijn om een groot deel van de fosfor te recycleren in 
termen van een circulaire economie. Zuiveringsslib is echter de vergaarbak voor organische en 
anorganische verontreinigende stoffen in het rioolproces en is zeer omstreden als meststof. Daarom 
neemt het gebruik in de landbouw af en wordt gezocht naar alternatieven om fosfor uit afvalwater, 
zuiveringsslib of zuiveringsslibas te recycleren zonder dat er verontreinigende stoffen worden 
meegevoerd. In het geval van coverbranding is het fosforgehalte van de resulterende as sterk 
gereduceerd als gevolg van de samenstelling van de hoofdbrandstoffen, hetgeen de mogelijkheden 
voor latere fosforrecycling beperkt of in sommige gevallen onmogelijk maakt. Daarom is verbranding in 
monoverbrandingsinstallaties noodzakelijk voor de terugwinning van P. Aangezien zuiveringsslib in 
monoverbrandingsinstallaties als enige brandstof wordt gebruikt, is er na verbranding zuiveringsslibas 
met een vrij geconcentreerd hoger fosforgehalte tot 25% P2O5 aanwezig. Om de beschikbaarheid van 
de P-verbindingen in de installatie te verbeteren en eventuele gehalten aan zware metalen te 
verminderen, zijn verschillende chemische en thermochemische processen ontwikkeld waarmee deze 
assen vervolgens effectief kunnen worden verwerkt. Zo is het ook technisch mogelijk om uit de as 
grondstoffen terug te winnen voor de productie van meststoffen of fosforzuur. 

 

Typische nutriënteninhoud en beschikbaarheid voor planten 

Biomassa-as 

De as bevat verschillende voedingsstoffen voor planten (calcium, magnesium, kalium, fosfor). Het 
calcium- en magnesiumgehalte zijn hoofdzakelijk als oxide aanwezig (25 - 45% CaO, 1 - 6% MgO). Door 
dit basische karakter hebben assen dus een kalkeffect. Terwijl kalium (1 - 12% K2O) en zwavel (2 - 7 % 
SO2) bijna volledig beschikbaar zijn voor planten, is fosfor (1 - 10% P2O5) niet in alle gevallen goed 
beschikbaar voor planten. Ruwe as is daarom niet altijd geschikt voor direct gebruik als meststof en 
moet vóór gebruik worden bewerkt. Het mengen van houtas en carbonaatkalkmeststof is ook een 
geschikte toepassingsvorm.  

Materialen op basis van as uit zuiveringsslib 

Afhankelijk van het verdere verwerkingsproces kan het materiaal P bevatten als Ca- of Ca/Na-fosfaat in 
een plantaardige vorm met een gehalte tot 15-40 % P2O5; 1-2 % K2O, CaO en MgO. 

Voorbeelden van as die beschikbaar zijn op het NUTRIMAN Farmer Platform   

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (Frankrijk) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Duitsland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Nederland) 
 
 

         
Figuur 1. Hout as (ID:321)                                Figuur 2. AshDec product (ID:397)            Figuur 3. As uit het BMC Moerdijk proces (ID:401) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401


 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network  www.nutriman.net 
 

 

 

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor 
onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470 

 

 

 

  

De Franse hout-as (ID:321) wordt geleverd door Energie Bois Sud Cornouaille uit Frankrijk. Het 
product is afkomstig van de verbranding van houtresten. De as die uit de stookketels wordt 
verzameld, kan afkomstig zijn van verschillende fracties: onderin de stookplaats of vliegend (van 
stofverwijdering en rookfiltratie). De as onderin de haard ontstaat in grotere hoeveelheden en 
concentreert de niet-brandbare mineralen van het hout (1 tot 2% van de oorspronkelijke massa van 
het hout). Met aanzienlijke gehalten aan kalk, magnesium, kalium en fosfor biedt deze fractie, die tot 
95% van de totale asproductie vormt, waardevolle agronomische voordelen. De 
nutriëntenconcentratie is 0,4% P2O5; 0,9% K2O, 0,4% MgO. De neutralisatiewaarde bedraagt 45% 
CaO. Bij terugkeer in de bodem kan worden geprofiteerd van de bemestende en bekalkende waarde 
van deze assen. Over het algemeen bevatten ze fosfor rond 20 tot 50 g P2O5/kg grondstof, en kalium 
rond 80 tot 100 g K2O/kg. De kationen Ca, K en Mg in de as zijn gemakkelijk beschikbaar tot 
potentieel beschikbaar voor de teelt. Met een neutraliserende waarde die soms meer dan 50% 
bedraagt, vormen zij een kalkvormend materiaal dat de pH met 1 punt kan verhogen na een 
cumulatieve toepassing van 7 tot 8 ton/ha. De Franse houtas is nog niet in de handel verkrijgbaar. 
Maar er zijn al wel houtasproducten op de EU-markt verkrijgbaar. 

De conversie van calcium-natrium-fosfaat uit as van zuiveringsslib met het "AshDec®"-proces (ID:397) 
wordt aangeboden door de onderneming Outotec in Duitsland. AshDec® is een thermochemisch 
proces dat is ontworpen om de fosforverbinding in de as (Ca3(PO4)2), die weinig beschikbaar is voor 
planten, om te zetten in de zeer beschikbare verbinding CaNaPO4, terwijl het gehalte aan zware 
metalen wordt verlaagd. Het kernproces omvat het invoeren van as in een roterende oven waar het 
wordt gemengd met natriumverbindingen en een reductans, bij voorkeur zuiveringsslib. Het materiaal 
wordt gedurende 15-20 minuten bij ongeveer 900 °C behandeld. Natriumionen vervangen de 
calciumionen in de fosfaten en vormen het AshDec®-product: Citraat-oplosbare CaNaPO4-
verbindingen. De nutriëntenconcentratie bedraagt 15-25% P2O5, afhankelijk van het P-gehalte van de 
gebruikte inputmateriaalstromen en ca. 1% K2O. Vele vergelijkende studies hebben de goede 
plantbeschikbaarheid van P in dit product aangetoond (meststofprestaties vergelijkbaar met 
tripelsuperfosfaat). Het P-gehalte is zeer goed oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat > 80% als 
calcium-natriumfosfaat, maar niet oplosbaar in water, zodat het risico van afspoeling, uitspoeling en 
fixatie beperkt is. Er is een laag gehalte aan verontreinigende stoffen, bv. zware metalen (Cd, U, As, 
Pb), geen organische verbindingen en de as is vrij van ziekteverwekkers. Het AshDec-product bevindt 
zich in een proeffase in Duitsland.   

 

Uit de as van pluimveemest wordt een PK-meststof geproduceerd met het thermochemische proces 
in een elektriciteitscentrale van BMC Moerdijk (ID:401) in Nederland. De PK-meststof is afkomstig van 
gehydrateerde as van verbrande pluimveemest. Pluimveemest is enkel afkomstig van 
pluimveebedrijven in Nederland die voldoen aan de EU-normen voor dierlijke productie. Het 
materiaal wordt geproduceerd uit de as van deze verbrande pluimveemest en water. De belangrijkste 
voedingsstoffen zijn fosfor en kalium. De meststof heeft een neutraliserende waarde door de 
aanwezigheid van gehydrateerde gebrande kalk en de meststof bevat secundaire en micronutriënten. 
Het nutriëntengehalte is 10% P2O5; 12% K2O; 20% CaO; 7% SO3, 5% MgO. Het product bevat nuttige 
hoeveelheden secundaire nutriënten en sporenelementen. De werkzaamheid is getest in potproeven 
en veldexperimenten en onder reële landbouwomstandigheden. Het product heeft een laag gehalte 
aan verontreinigingen, bijv. zware metalen (Cd, As, Pb), geen organische verbindingen en is vrij van 
ziekteverwekkers. Het asproduct van BMC Moerdijk is reeds op de markt verkrijgbaar in Nederland. 
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Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, dosering, toepassingsmethode en praktische 
aanbevelingen. 

De producten op basis van as zijn goedgekeurd en geschikt voor de conventionele landbouw. Er zijn 
ook overwegingen om deze producten goed te keuren voor de biologische landbouw, aangezien hier 
wordt gezocht naar alternatieve doeltreffende P-meststoffen. Er zijn geen beperkingen voor 
landbouwgewassen. De dosering is over het algemeen gebaseerd op de P-behoefte van de gewassen, 
rekening houdend met het P-gehalte van de bodem. In poedervorm is de toepassing meer afhankelijk 
van de weersomstandigheden (wind). Als as gemengd wordt met kalkmeststoffen, worden ze 
gestrooid met speciale kalkstrooiers. Na granulatie of pelletisering kunnen de producten worden 
toegepast met behulp van een conventionele strooitechniek. 

Voordelen voor landbouwers 

De as bevat verschillende voedingsstoffen voor planten (calcium, magnesium, kalium, fosfor). As heeft 
door zijn basische karakter ook een bekalkend effect, zodat het kan worden gebruikt om de pH-
waarde van zure grond in evenwicht te brengen. 

Na de juiste voorbereiding leveren P-meststoffen op basis van as sterk geconcentreerde P-
meststoffen op met een goede beschikbaarheid voor planten en een laag gehalte aan onzuiverheden. 

Het gebruik van assen en materiaal op basis van as zorgt voor het sluiten van een materiaal- en 
nutriëntenkringloop. Zij kunnen een waardevolle hulpbron zijn als vervanging voor eindige, uit mijnen 
gewonnen P-meststoffen. Met name de assen die uit zuiveringsslib worden verkregen, hebben een 
groot terugwinningspotentieel voor fosfaat. Naast direct gebruik zouden deze materiaalstromen ook 
kunnen worden gebruikt voor de productie van meststoffen in de industrie. 

Knelpunten bij de toepassing. Potentiële risico’s of beperkingen. 
De belangrijkste knelpunten voor de toepassing van as zijn hun lagere nutriëntenconcentratie 
(biomassa-as) en hun fijne, poedervormige structuur. De as uit zuiveringsslib vereist ook een verdere, 
complexe, technische chemische of thermofysische behandeling, zodat de nutriënten beter 
beschikbaar zijn en om mogelijke verontreinigingen te verminderen. 
 
Wettelijk kader 

Specifieke nationale wettelijke voorwaarden 

ID:321 moet zijn goedgekeurd volgens de Franse nationale norm NF U44-051. 

Soortgelijke producten zijn toegelaten overeenkomstig de Duitse meststoffenverordening. 

ID:397: Goedgekeurd volgens de Duitse meststoffenverordening. 

ID:401: Nationale toelating in bijv. GB, FR, BE, NL, D. 

Het is de bedoeling dat as ook wordt opgenomen in de nieuwe EU-meststoffenverordening 
2019/1009. Dan zouden deze producten op de EU-markt kunnen worden gebracht en onder de PFC 1 
(C) als anorganische meststoffen kunnen worden gekocht. 

Economische evaluatie van de toepassing van de producten 

De prijzen voor biomassa-as kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van het gehalte aan 
voedingsstoffen.  

De prijzen voor verwerkte producten op basis van as zijn momenteel niet bekend, aangezien de 
technologieën voor de productie zich meestal nog in een ontwikkelingsstadium bevinden. 
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 Richtlijnen voor de best pratice, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het 
betrokken gebied en gebruik van het product voor specifieke toepassingen (bodemverbeteraars, 
groeimedia, organische meststoffen enz.) 

Toepassingsdosis 

ID:321 (anorganische meststof): Men kan ervan uitgaan dat een bodemtoepassing van 2,5 t/ha om de 
3 jaar over het algemeen voldoende is voor het onderhoud van de bodem, maar deze dosis moet 
worden geschat aan de hand van de behoeften van het teeltsysteem en de pH van de bodem. 
(volgens de kalk- en nutriëntenbehoeften van de bodem, het seizoen, de gewasopname,...) 

ID:397 (anorganische meststof): De dosering is afhankelijk van het nutriëntenniveau van de bodem en 
de vraag van het gewas, alsook van het nutriëntengehalte van het specifieke AshDec® product. Het is 
geschikt voor alle soorten gewassen zoals tarwe, koolzaad of maïs. Voor een juiste dosering wordt 
aanbevolen vooraf een bodemtest uit te voeren. De toediening moet plaatsvinden vóór het zaaien en 
het product moet vlak worden ingewerkt. 

ID:401 (anorganische meststof): De dosering is afhankelijk van het nutriëntenniveau van de bodem en 
de vraag van het gewas en van het nutriëntengehalte van het product. Het is geschikt voor alle 
soorten akkerbouwgewassen, zoals tarwe, koolzaad, maïs en dergelijke. Voor een juiste dosering 
wordt aanbevolen vooraf een bodemtest uit te voeren. De toepassing moet plaatsvinden vóór het 
zaaien en het product moet vlak worden ingewerkt. 

Hoe opslaan, op het land aanbrengen, machines nodig 

Materiaal op basis van as moet droog worden opgeslagen in silo's of in grote zakken. In poedervorm 
kunnen ze worden gestrooid met een speciale strooischroef voor fijn materiaal of worden gemengd 
met kalkmateriaal en gestrooid met een speciale kalkstrooier. 

Korrelige of gepelletiseerde producten kunnen ook worden opgeslagen in een doos of in grote 
zakken. Ze kunnen worden gestrooid net als andere kunstmest die gewoonlijk op het landbouwbedrijf 
wordt gebruikt. 

Voor meer informatie: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (Frankrijk) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Duitsland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Nederland) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401

