WAT IS UNIEK AAN
HET BOS FRAMEWORK?

•

De beslissingsondersteunende systemen (BOS)
zijn van meer dan wetenschappelijke waarde:
ze hebben zichzelf in de praktijk bewezen

•

Het is mogelijk om een groot aantal systemen te
zoeken en met elkaar te vergelijken

www.fairway-project.eu

•

Het BOS Framework biedt contactgegevens voor
advies in het gebruik van de tools.

COÖRDINATOR :

•

Het is snel en gemakkelijk te gebruiken – u vindt
binnen enkele minuten de tool die u zoekt.
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BESLISSINGSONDERSTEUNENDE
SYSTEMEN
Mest- en bestrijdingsmiddelentoepassing
in Europa

WAT IS EEN BESLISSINGSONDERSTEUNEND
SYSTEEM?
Beslissingsondersteunende systemen (BOS)
worden gebruikt door boeren, landbouwadviseurs
en waterbeheerders om beslissingen te nemen over
effectief en efficient gebruik van meststoffen en
pesticiden in de landbouw. De tools zijn vaak digitaal
en dynamisch, waardoor gebruikers de mogelijkheid hebben om de impact van verschillende
beheerstrategieën te beoordelen.

HET BOS FRAMEWORK
Het framework is een digitaal interactief platform
dat functioneert als een catalogus van BOS die vaak
worden toegepast in de landbouw. Het is bedoeld
voor boeren, landbouwadviseurs, onderzoekers,
softwareontwikkelaars en beleidsmakers om BOS in
heel Europa te vinden en te vergelijken. Het raamwerk
is het resultaat van casestudies en onderzoek,
waarbij relevante systemen in heel Europa werden
geïdentificeerd en intensief getest in verschillende
landen op basis van hun geschiktheid in emissiebeheersing van nitraat en pesticiden naar het water.
De catalogus van het framework is een hulpmiddel
om gebruikers te helpen nieuwe tools te bouwen of
bestaande tools te verbeteren. Logo’s van een paar
geselecteerde tools in het framework worden aan de
rechterkant geïllustreerd.

HOE IS HET FRAMEWORK
TE GEBRUIKEN?
Het raamwerk is toegankelijk via:
www.dstframework.com
Via eenvoudige vervolgkeuzemenu’s wordt u door
het raamwerk geleid om bij de relevante selectie van
BOS uit te komen, of u nu geïnteresseerd bent in
BOS voor nutriënten of pesticiden en of u op zoek
bent naar advieshulpmiddelen of hulpmiddelen met
trainingsmogelijkheden.
Zodra het framework de relevante BOS selecteert, biedt
het u een vergelijkfunctie die u doorverwijst naar een
tabel dat een snelle vergelijking mogelijk maakt.
In de lijst met relevante BOS kunt u op de logo’s van
de tool klikken om meer gedetailleerde informatie over
elke tool te krijgen: contactgegevens van de makers,
wordt de tool bijgewerkt met de nieuwste kennis of
kan de tool worden gebruikt voor vervolgonderwijs.
Als je meer wilt weten over navigeren in het
framework, bekijk dan deze demonstratievideo:
bit.ly/DSTvideoEN of lees deze handleiding
manual: bit.ly/DSTmanualEN.

Het framework is nog beschikbaar voor
nieuwe tools. Neem contact op met
gclements@clm.nl voor meer informatie.
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