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Agenda
1. Invullen bijkomende externe studie:
- verdergaan met pesticidenstudie?
- eventueel erosie? hoe wordt erosie/run-off behandeld in de run-off module in WEISS? afspoeling in
oplossing en via bodempartikels?
- andere voorstellen?

2. Product specification document en User requirements document

(deadline eind april)

3. Prototype 0:
- stand van zaken
- concrete invulling cfr EIW
- zullen bijschattingen ook mogelijk zijn (data zitten nu ook in EIW), bijschattingen in DWH (met
geolocator op adres) of high-level in WEISS?
- doorrekenen pesticiden?

4. Poster voor WEISS: wat moet er op komen?

5. Nieuw LIFE+ project? Rond disseminatie en communicatie van WEISS?

...

Besproken punten

Actie door

De verslagen van de advisory board en het stakeholderoverleg mogen vertrekken. Eventuele
opmerkingen kunnen nog opgenomen worden.

Stefaan

Bezoek project monitor: overlopen punten.
Timesheets: de maand april zal er ook bijgeleverd worden. Bij VITO kan de tijdsrekening voor
april maar vlak voor het bezoek van de project monitor aangeleverd worden.
Loon afrekening: voor 20110 een gedetailleerde afrekening met de effectieve loonkost zonder
extra-legale voordelen. Voor 2011 een raming op basis van de geschatte loonkost.

Guy

VITO onkosten: voor feitelijke kosten worden gestaafd met een bonnetje. Daarnaast is er ook nog
de km vergoeding. Er wordt een voorbeeld van de methode voor het declareren aangeleverd.
Depreciation: bij VITO staat de aankoop van computermateriaal opgelijst. Guy gaat na of de
aangekochte computers via WEISS kunnen afgeschreven worden.

Pesticiden
Bij Dirk Van Gijseghem is er een kaart beschikbaar van het gemiddelde landbouwgebruik per
perceel. Er wordt aangeduid wat het meest waarschijnlijke gebruik van een perceel is, afgaand op
de laatste 10 jaar.??
Bij AMS zijn de teelten ook al opgedeeld in teeltgroepen. Kunnen wij dezelfde gebruiken?

Andere mogelijkheden voor externe studies:
Brownfields is te complex.
Voor landbouw wordt gewacht op de nieuwe SENTWA.
Een mogelijkheid is erosie. Erosie is een grote bron van zware metalen. Guy gaat na bij An Gobin
of er op dat vlak mogelijkheden zijn voor het opnieuw bepalen van de effectieve erosie.
Een andere piste betreft medicijnen in het algemeen of hormoonverstorende stoffen.
Hormoonverstorende stoffen komen uit veel verschillende bronnen en zijn dus moeilijk als geheel
te behandelen. Medicijnen in het algemeen zijn een betere optie. Er moet bekeken worden wt de
mogelijkheden zijn.

Guy

VMM

Er wordt nagegaan wat de beste piste is.

D10 Design and architecture wordt uitgesteld tot eind juni. Greet argumenteert dit als gevolg van
de laattijdigheid van de andere documenten.

Greet

Newsletter: toevoegen conclusies en aanwezigheid project monitor. Kan vertrekken.

Stefaan

Poster
Bevat best de recentste zaken.
Objectives
Methodologie
Stand van zaken van eth project
Volgende stappen
Eventueel referenties
Expected output met eventueel afbeelding van de schermen.

Er zal een aanvraag ingediend worden bij LIFE om een Disseminatie project voor WEISS te
starten.

Besproken punten

Actie door

Greet maakt een afspraak met Kris Van den Bilt om een volgend project te bespreken dat als
opvolger voor WEISS zal ingediend worden.

Greet

