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NUTRIMAN FACTSHEET 
NUTRIMAN TN - Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network. 

Wat is NUTRIMAN? Een thematisch netwerk voor stikstof en fosfor dat kennis verzamelt en deelt over marktrijpe 

biogebaseerde nutriëntrecuperatie technologieën, producten en praktijken ten behoeve van de landbouwers.  

Domein van interesse: Stikstof- en fosforterugwinning, nieuwe technologieën en innovatieve meststoffen, 

voedselveiligheid en voorzieningszekerheid, duurzame voedselproductie.  

Voor wie: Landbouwers, adviseurs, toegepaste onderzoekers, bedrijven, NGO's, enz. 

Waarom: NUTRIMAN zorgt ervoor dat wanneer de nieuwe EU-regelgeving inzake meststoffen de harmonisatie 

van de wetgeving inzake meststoffen in 2022 in werking treedt, de landbouwers de teruggewonnen N- en P-

meststoffen al kennen, hebben geprobeerd en/of in de praktijk toepassen. 

Hoe: De nadruk ligt op het verbinden van innovatieve, competitieve en "klaar voor praktijk"- resultaten die 

voortkomen uit onderzoek, toegepaste wetenschappelijke programma's en gemeenschappelijke industriële 

praktijken. Het brengt innovatie-actoren (landbouwers, adviseurs, onderzoekers, bedrijven, NGO's, enz.) samen 

en helpt bruggen te bouwen tussen gebruikersgerichte resultaten van toegepast onderzoek en 

landbouwproductie-praktijken. 

Belangrijkste activiteiten:  

1) IDENTIFICATIE van gerijpte innovatieve onderzoeksresultaten van het EU KP7/H2020/LIFE/OG's op het 

gebied van stikstof, fosforterugwinningstechnologieën, -methodologieën en -producten uit de EU28 die bijna 

in de praktijk zullen worden gebracht, maar onvoldoende bekend zijn bij de landbouwers. 

2) EVALUATIE van innovatieve technologieën en eindproducten inzake de terugwinning van N/P-nutriënten, 

zowel door deskundigen als door de potentiële eindgebruikers. 

3) COMPILATIE van " klaar voor praktijk "-kennis over deze nieuwe technologieën/producten in de vorm van 

EIP-AGRI-abstracts (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/), meertalige producttoepassings- en opleidingsinfo 

inclusief audiovisueel materiaal en infographics. 

4) DELEN van deze kennis met de landbouwbeoefenaars (boeren, boerenorganisaties, adviesdiensten), 

online en persoonlijk tijdens workshops in heel Europa. 

5) LONG TERM OPERATION (tot 2031) van het meertalige interactieve, interactieve en praktijkgerichte 

NUTRIMAN-boerenplatform (https://nutriman.net/farmer-platform). 

NUTRIMAN-materiaal is beschikbaar in 8 EU-talen: EN, FR, NL, DE, IT, ES, PL, HU, FR, NL, DE, IT, ES, PL, HU. 

Duur project: Van oktober 2018 tot september 2021 (36 maanden). Opleidingsmateriaal, samenvattingen, video's 

en factsheets worden ten minste 10 jaar na afloop van het project bewaard. 

Gefinancierd door: Europese Unie Horizon 2020, RUR-15-2018 (CSA Coordination and Support Action), 

Thematische netwerken die kennis verzamelen die klaar is voor de praktijk, subsidieovereenkomst nummer 

818470. 

Projectconsortium: 14 hoogwaardige partners en 4 geassocieerde partners uit 8 EU-landen: 9 

onderzoeksorganisaties; 3 industriële partners; 4 Kamers van Landbouw; 1 boerenorganisatie, 1 organisatie 

zonder winstoogmerk met lid van 22 producentenorganisaties uit 7 EU-landen. 

Coördinator en projectleider/contactpunt: 3R-BioPhosphate Ltd./ Edward Someus (Biochar W&T senior 

engineer). Contact: edward@terrenum.net, skype: edwardsomeus, https://www.3Ragrocarbon.com  

Sociale media (Twitter, Facebook, Linkedin): @NUTRIMANnetwork 

Projectwebsite: https://nutriman.net/ 
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