Nutrient Platform jaarverslag 2020 in een oogopslag

Nutrient Platform in 2020
2020 betekende een shift in werken en grote impact op de maatschappij door Covid. Desondanks is er
veel gebeurd en online georganiseerd. Deze one-pager presenteert een samenvatting van het
jaarverslag met ontwikkelingen en activiteiten uit 2020.
Enkele highlights van leden
Twence akkoord mestverwerkingsinstallatie
Meststoffen NL organiseert het eerlijke gesprek over kunstmest
Wageningen UR onderzoekt potentie varkensmest als vervanging van dierlijke mest
SNB in BBC documentaire Fixing the World
Wageningen UR start BIOVALOR project met partners
Nijhuis Industries in Briljant! Tv programma
Ontwikkelingen in Nederland
Contouren van herbezinning mestbeleid gepubliceerd.
Micronutriënten in de kringloop (MIK) voorstel goedgekeurd voor Topsectoren call
Ontwikkelingen in Europa
Opzet Horizon Mission Soil Health & Food: Nutrient Platform dient position paper in
STRUBIAS-criteria goedgekeurd door EU Fertiliser werkgroep
End-of-Manure/Safemanure/Renure: rapport met criteria voor stikstofmeststoffen met einde
meststatus gepubliceerd
EU Commissie presenteert draft Integrated Nutrient Management Action Plan (INMAP) plan
Vlaams Nutriënten Platform ‘NutriCycle’ opgericht
Zweedse Nutrient Platform opgericht
Nutrient Platform bijeenkomsten in het kort:
26 maart –ledenbijeenkomst- thema Onderzoek en technologie
o Updates vanuit verschillende (Europese) onderzoeksprojecten werden gedeeld.
25 juni – ledenbijeenkomst – Stikstof en Meststoffen
o Update van beleid & regelgeving en praktijkvoorbeelden van stikstofherwinning
werden gepresenteerd
1 oktober –event - Kringloopwebinar
o Tijdens de kringloopwebinar voor ambtenaren van de ministeries LNV en I&W,
deelden drie leden van het Nutrient Platform hun initiatieven en ervaringen uit de
praktijk waarin zij ook ingingen op hoe beleid- en regelgeving hun projecten beïnvloedt
2 november – event - Matchmaking Zweden over biobased waste streams
o Matchmaking sessie tussen Nederlandse bedrijven met reststromen en Zweedse
Cleantech-bedrijven, met 15 deelnemers en 40 gesprekken.
12 november – ledenbijeenkomst – Updates en LNV-model
o Een gesprek over KPI’s voor landbouw, het gebruik van ijzerzand voor
fosfaatherwinning en een vooruitblik naar 2021
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