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Beeld u een toekomst in waarin we dynamisch, van jaar tot jaar, de spreiding van uitheemse soorten kunnen traceren,
opduikende soorten kunnen identificeren, hun huidige en toekomstige risico kunnen inschatten en beleid op een accurate
en data-gedreven manier kunnen informeren. Eén die gebaseerd is op Open Science en Open Data infrastructuur. Door
gebruik te maken van internationale biodiversiteitsstandaarden en faciliteiten, zal interoperabiliteit, herhaalbaarheid en
duurzaamheid worden gegarandeerd. Bovendien zal men het proces kunnen adapteren aan toekomstige vereisten
binnen een voortdurend evoluerend beleid van invasieve soorten, zowel lokaal als internationaal.
In recente jaren heeft België besluitsvorminginstrumenten ontwikkeld om het beleid rond invasieve uitheemse soorten te
informeren, inclusief informatiesystemen, early warning initiatieven, en protocols voor risico-analyse. Echter, de huidige
workflow van biodiversiteitsobservaties naar wetenschap en beleid is traag, niet gemakkelijk herhaalbaar, en de focus is
vaak taxonomisch, ruimtelijk en temporeel gelimiteerd. Dit vloeit voornamelijk voort uit de diversiteit aan betrokken
actoren, en de gesloten en gefragmenteerde aard van de biodiversiteitsdata. Het gevolg hiervan zijn aanzienlijke
kennisleemtes voor invasieve uitheemse soorten, zowel wat betreft wetenschap als beleid.
Wij zullen gebruik maken van expertise en kennis verkregen uit negen, zowel gewezen als lopende BELSPO projecten en
initiatieven: Alien Alert, Invaxen, Diars, INPLANBEL, Alien Impact, Ensis, CORDEX.be, Speedy en het Belgian
Biodiversity Platform.
Het project zal voortbouwen op twee componenten: 1) Het opzetten van een data mobilization framework voor uitheemse
soortendata afkomstig van diverse bronnen; en 2) de ontwikkeling van datagedreven procedures voor risico-evaluatie
gebaseerd op risico-modellering, risico-analyse en risico-kartering. We zullen gebruik maken van faciliteiten zoals Global
Biodiversity Information Facility (GBIF), standaarden van de Biodiversity Information Standards organization en expertise
van Lifewatch om een systematische workflow te garangeren. Data van uitheemse soorten zal verzameld worden dankzij
een grote set regionale, nationale en internationale initiatieven, inclusief citizen science met een brede focus (zowel
mariene, terrestisch als zoetwater). Observatie-data zullen worden gepubliceerd op GBIF. In parallel zal er ook een
checklist van Belgische invasieve soorten worden opgesteld, uitgaande van verscheidene taxonomische en projectgebaseerde checklists.
De combinatie van observatie-data en checklists zullen de basis vormen voor de indicatoren voor opkomende soorten;
hun niveau van invasiviteit in België; de veranderingen in hun invasieve status en de identificatie van gebieden en soorten
die door biologische invasies kunnen worden geïmpacteerd.
Data-gedreven risico-evaluatie van de geidentificeerde opkomende soorten zal ondersteund worden door niche- en
klimaatmodellering, als ook door consequente risicokartering. De resulterende risicokaarten zullen de risico-analyses
uitgevoerd met het recent ontwikkelde Harmonia+ protocol complementeren, om zo ook het risico te kunnen inschatten
van opkomende soorten voor biodiversiteit en gezondheid (van mens, plant en dier).
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Door het gebruik van open data zullen we garanderen dat geïnteresseerde
stakeholders uit België en daarbuiten gebruik zullen kunnen maken van de
informatie die wij genereren. Door de principes van Open Data te
hanteren, zorgen we ervoor dat iedereen de workflow kan gebruiken en
aanpassen voor verschillende scenario’s en regio’s. De checklist zal
gebruikt worden op nationaal niveau, maar zal ook dienst doen als
Belgische referentie voor internationale databases (IUCN - GRIIS, EASIN)
en impact evaluaties (IPBES, SEBI). De workflow zal ook worden gedeeld
met GEO BON, het Invasivesnet network en de COST Actions Alien
Challenge en ParrotNet. De observaties en uitkomsten van risico-analyses
zullen gebruikt worden om wetenschappelijk gefundeerd advies te geven
voor de implementatie van de IAS reglementering op regionale, federale
en EU niveaus. We zullen de technologie ook openstellen voor andere
toepassingen binnen conservatie.
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