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Naar aanleiding van een werkbezoek
op 10 februari van Vlaams Minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege aan
het ILVO deed administrateur-generaal Erik Van Bockstaele een oproep
om erkenning door het MIP.
Het MIP is een competentiepool
waarin het beleidsdomein Economie,
Wetenschap en Innovatie en Leefmilieu en het beleidsdomein Natuur en
Energie samenwerken. Het legt de focus op nieuwe energie- en milieutechnologieën. MIP stimuleert bedrijven
om te investeren in nieuwe producten,
processen en diensten die de impact
op het milieu verminderen.
ILVO profileert zich ondermeer als
onderzoeksplatform voor duurzame
bemesting in het kader van MAP4 en
MAP5 en focust in zijn onderzoek ook
op agrobiodiversiteit en agromilieumaatregelen, bio-energieproductie
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en organische koolstofvoorraad in
bodems en beheer van oogstresten als
bodemverbeteraar.
Momenteel kan ILVO kan geen vol-

waardige partner zijn in onderzoeksprojecten en daardoor ontvangt het
instituut slechts maximum 30% van
het onderzoeksbudget. n
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RECORDAANTAL VLAAMSE BEDRIJVEN OP
IPM ESSEN
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Het aantal Vlaamse bedrijven op IPM
Essen was nooit zo groot als dit jaar.
De uit noodzaak opgesplitste Vlaamse
groepstand gaf ruimte aan 33 bedrijven. Maar het totale aantal Belgische
bedrijven op IPM oversteeg dit jaar
de vijftig, zowel plantenbedrijven als
toeleveringsbedrijven.
Het was de 31ste keer dat AVBS de
Vlaamse deelname aan IPM organiseerde. De standenbouw werd andermaal gefinancierd met VLAM-gelden.
Wat begonnen was als een bescheiden
standje met acht bedrijven is na al die
jaren een aanzienlijke en opgemerkte
groepsdeelname geworden. Het
centrum van de drukke halle 2 en de
doorgangplaats tussen de boomkwekerijhallen 12 en 11 zijn onze vaste
locaties geworden.
Gedurende deze lange aanwezigheid
op de beurs zijn een aantal evoluties
op te merken: zo was er steeds een
wisselvallige aanwezigheid van ex-

portbedrijven en de laatste jaren stijgt
de aanwezigheid van onze jongplantenbedrijven. Ook productiebedrijven
uit de boomkwekerijsfeer blijven een
constante op de Vlaamse stand.
IPM vindt volgend jaar plaats van 27

tot 30 januari. Aan de inschrijvingen
die wij dit jaar al binnenkregen, kunnen we opmaken dat het weer een
goed bezette deelname belooft te
worden. In volgend nummer brengen
wij een ruimere reportage van IPM. n
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