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Thematic Network Korte inhoud NL deelname Website 

ALGEMEEN 

AGRI-SPIN - Space for 
Agricultural Innovation 

 

Identificeren van de best practices bij het 
ondersteunen van innovaties op de 

boerderij 
 

ZLTO http://agrispin.eu/  

HNV-link - High Nature Value 
Farming: Learning, Innovation 
and Knowledge 

 
 

Gericht op gebieden met hoge 
natuurwaarde. Het project stimuleert 
leren, innovatie en kennisverspreiding 

 

Geen http://www.hnvlink.eu/  

SMART-AKIS - European 
Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems 
 

 
 

Opzetten van een netwerk op het gebied 
van Smart Farming Technology: 
management informatie en  technieken bij 
precisielandbouw 

 

Delphy en WUR https://www.smart-akis.com/index.php/nl/nieuws/  

AGRIFORVALOR - Bringing 
added value to agriculture and 

forest sectors 
 

 
 

Valoriseren en exploiteren  van biomassa 
uit zijstromen in de land- en bosbouw 

 

WUR http://www.agriforvalor.eu/   

 
http://www.wur.nl/nl/project/AgriForValor-1.htm  

http://agrispin.eu/
http://www.hnvlink.eu/
https://www.smart-akis.com/index.php/nl/nieuws/
http://www.agriforvalor.eu/
http://www.wur.nl/nl/project/AgriForValor-1.htm
http://agrispin.eu/
http://www.hnvlink.eu/
https://www.smart-akis.com/index.php/nl/home-du
http://www.agriforvalor.eu/pages/home
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Inno4Grass 

 

Innovatienetwerk voor de duurzame 
productie van gras. 
 

WUR, Aeres 
Hogeschool en 
LTO-Noord 

https://www.zlto.nl/inno4grass  

SKIN  
 

 
 

Innovatienetwerk voor de korte voedsel 
afzetketen 

 

ZLTO https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2017/openbaar/0
9.sep/successen-van-korte-voedselketen-initiatieven  

SYSTEMIC 
 

 
 

Nutriënten halen uit organische 
reststromen in de landbouw. Vijf 
demonstratieprojecten met recycling van 

dierlijke mest, zuiveringsslib en 
plantenresten  
 

WUR https://systemicproject.eu/about/  

PLANTAARDIGE NETWERKEN 

OK-Net-Arable 
 

 
 

Verzamelen en verspreiden kennis over 
biologische landbouw gericht op 
verbeteren opbrengst en kwaliteit 
 

Geen http://www.ok-net-arable.eu/  

  

https://www.zlto.nl/inno4grass
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2017/openbaar/09.sep/successen-van-korte-voedselketen-initiatieven
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2017/openbaar/09.sep/successen-van-korte-voedselketen-initiatieven
https://systemicproject.eu/about/
http://www.ok-net-arable.eu/
https://systemicproject.eu/
http://www.ok-net-arable.eu/
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FERTINNOWA 
 

 
 

Verzamelen en verspreiden van 
innovatieve technieken voor duurzaam 
watergebruik in de groente-, fruit- en 

sierteelt 
 
 

TNO, Proeftuin 
Zwaagdijk en 
Priva BV 

http://www.fertinnowa.com/  
 
https://www.proefstation.be/project/fertinnowa  

WINETWORK   

 

 
 

Verzamelen en verspreiden van 

innovatieve kennis om de productiviteit en 

duurzaamheid te bevorderen  
 
 

Geen http://www.winetwork.eu/  

EUFRUIT Verzamelen en verspreiden kennis in de 
fruit-sector op het gebied van rassen, 
residuen, opslag en duurzame teelt 
 
  

WUR, 
Fruitconsult BV 

http://www.wur.nl/nl/project/EU-EuFruit-1.htm  

CERERE  Stimuleren van duurzaamheid bij 

graanteelt: weinig input en biodiversiteit 
 
 
 

Geen http://cordis.europa.eu/project/rcn/205922_en.html  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wVe8fD0V544  

DIERLIJKE NETWERKEN 

HENNOVATION  
 

 
 

Praktijk gestuurde innovatie in de 
leghennen sector. vermindering van 
schadelijk pikken en omgaan met 
uitgelegde kippen 

 
 

WUR http://www.hennovation.eu/  
 
http://www.wur.nl/nl/project/Hennovation.htm  

EuroDairy 

 

 

Melkveehouderij op weg naar een 

duurzame toekomst. Thema’s: betere 
benutting van grondstoffen, biodiversiteit, 

diergezondheidszorg en -welzijn  en 
sociaaleconomische weerbaarheid 

ZuivelNL, WUR 

en ZLTO 
http://eurodairy.eu/  
 
http://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-
1/show-1/EuroDairy-Europees-netwerk-voor-een-
duurzame-melkveehouderij.htm  

http://www.fertinnowa.com/
https://www.proefstation.be/project/fertinnowa
http://www.winetwork.eu/
http://www.wur.nl/nl/project/EU-EuFruit-1.htm
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205922_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=wVe8fD0V544
http://www.hennovation.eu/
http://www.wur.nl/nl/project/Hennovation.htm
http://eurodairy.eu/
http://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/show-1/EuroDairy-Europees-netwerk-voor-een-duurzame-melkveehouderij.htm
http://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/show-1/EuroDairy-Europees-netwerk-voor-een-duurzame-melkveehouderij.htm
http://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/show-1/EuroDairy-Europees-netwerk-voor-een-duurzame-melkveehouderij.htm
http://www.winetwork.eu/
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4D4F 
 

 

De rol van sensoren in de melkveehouderij 
bij het verzamelen van data en verbeteren 
van besluitvorming 

 

Hogeschool van 
Hall Larenstein, 
ZLTO 

http://4d4f.eu/content/about  
 
https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-
applied-research-centre/dairy-content/4d4f  

EU PiG 
 

 

Verzamelen en verspreiden van kennis en 
innovaties in de varkenshouderij 
 

WUR en ZLTO http://cordis.europa.eu/project/rcn/206070_en.html  
  
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/eu-pig  

SheepNet 
 

 
 

Verzamelen en verspreiden van kennis en 
innovaties in de schapenhouderij 
 

Geen http://cordis.europa.eu/project/rcn/205869_en.html    

 

 

 

 

 

 

http://4d4f.eu/content/about
https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/dairy-content/4d4f
https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/dairy-content/4d4f
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206070_en.html
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/eu-pig
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205869_en.html
http://www.eupig.eu/
http://www.sheepnet.network/

