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De Natuursimulator wil Vlaanderen in 2030 zo volledig mogelijk in beeld brengen, dus niet alleen de natuur, maar ook de
industrie, de bevolking, het klimaat, enzovoort. Met de simulator worden waarschijnlijke en realistische scenario’s doorgerekend. Zo vergelijkt men de resultaten van verschillende
beleidskeuzes die alle hetzelfde kostenplaatje hebben. De

Op zoek naar Jean-Pierre?
Op de tweede verdieping,
daar waar rook van onder
de deur komt. Zo kwam ik
voor het eerst in aanraking
met Jean-Pierre. Jean-Pierre
was de man van achter die
deur. Een stille kracht. Geen
man van enkel woorden,
ook al waren zijn daden
dikwijls woorden – een
bijna niet op te sommen
rits van wetenschappelijke
publicaties. Een stille medewerker.
De waardering was er niet minder om. Wellicht te weinig
uitgesproken woorden maar Jean-Pierre was een excellent wetenschapper, een onderdeel van de fundamenten
waarop het INBO als wetenschappelijke instelling is gebouwd.

simulator biedt de Vlaamse
beleidsmakers een instrument om het giswerk uit het
langetermijndenken te elimineren.
INBO publiceert tweejaarlijks het Natuurrapport in Vlaanderen, maar deze nieuwe aanpak staat daar ver van af. Het
was nodig om een beroep te doen op externe expertise en
ervaring. Er zijn partnerschappen aangegaan met bijvoorbeeld
het Departement Landbouw en Visserij, met de Vlaamse Milieumaatschappij (Milieurapport) en het Federaal Planbureau.
Het KMI, het KNMI en de KU Leuven stonden in voor de klimaatmodellen, en de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) leverde met haar ‘RuimteModel’ een essentiële component van de simulator.
Myriam Dumortier, myriam.dumortier@inbo.be

De laatste maanden leerde ik een andere Jean-Pierre kennen.
Geen andere collega heeft zich de laatste maanden zo lovend
uitgelaten over ons herorganisatieproject ‘INBO in beweging’.
Zijn interesse om een leidinggevende rol te spelen in de nieuwe INBO-structuur was voor velen onverwacht. Als een van
de oudstgedienden was hij bovendien een steun en toeverlaat. Zijn adviezen werden ook door het beleid gewaardeerd:
geen ideologische poëzie maar “wetenschap met betekenis”
waren de woorden van een kabinetsmedewerker, in reactie
op een recent door Jean-Pierre geschreven advies. En laat ik
u verzekeren: een groter compliment op een wetenschappelijk onderbouwd advies heb ik intussen niet meer gehoord.
Jean-Pierre was ook onze spinnenman. Ook voor anderen
was hij ‘van ons’. Maar eigenlijk was hij van ons. Gisteren nog
centraal in ons web, vandaag ten prooi aan een te snel beëindigd leven.
Het onverwachte overlijden van Jean-Pierre berooft het INBO
van iemand die niet gemist kan worden. Niet nu, wellicht ook
niet straks.
Jurgen Tack, administrateur-generaal

Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid

Op maandag 16 februari ontvingen de leden van het team Natuurrapportering van het INBO in het Vlaams Parlement de
Spitsprijs 2009. De Spitsprijs van de Vlaamse overheid gaat
om de twee jaar op zoek naar innoverende, creatieve en baanbrekende projecten in de Vlaamse overheid. Met de “Natuursimulator Vlaanderen: Scenario’s voor 2030” ontwikkelde het
INBO een rekenmodel dat beschrijft hoe de natuur er in de
toekomst uit kan zien als gevolg van beleidskeuzes, socioeconomische evoluties en milieuveranderingen. De bevoegde
minister ontvangt op het einde van het jaar het resultaat van al
dat rekenwerk in de vorm van het “Scenariorapport 2009”.
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