
Radar du 
Nord (2 fases)

Météo-France

18, rue Elisée Reclus, BP 7

F-56651 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

Tel.: 00 33 3 20 67 66 71

E-mail: jean-marc.pietrzak@meteo.fr

Partners | Ministère wallon de l’Equipement et des Transports – Direction 

générale des Voies hydrauliques (W) en Institut Royal Météorologique (W).

Totaal budget | € 1.906.720,00 waarvan € 916.860,00 EFRO

Doelstelling
Dit project omvat het ontwerpen, bouwen en kalibreren van een hy-

drometeorologische radar in de omgeving van Maubeuge. In het grens- 

overschrijdende gebied waarin dit nieuwe instrument waarnemingen 

verricht, worden aan beide kanten van de grens neerslaggegevens 

doorgegeven en uitgewisseld. Die gegevens worden vervolgens benut 

om de overstromingsrisico’s in het gebied beter te kunnen beheren. 

lUTANUIS

Partners | Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (F), Centre 

wallon de Recherches Agronomiques (W), Provincie West-Vlaanderen (VL), 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterlopen (VL). 

Totaal budget | € 1.229.492,00 waarvan € 491.796,80 EFRO

Website | www.lutanuis.euro.st

Doelstelling
Dit project heeft tot doel de bestrijding van de muskusrat doeltref-

fender te laten verlopen door methodes uit te wisselen en de acties 

van de projectpartners te coördineren. Om dat te bereiken werd 

een ‘herbesmettingsindicator’ uitgewerkt die wordt toegepast in de 

hele zone die bij het project betrokken is.  Dankzij die indicator 

kan één enkel, gezamenlijk controleteam een betere bewaking van 

de muskusrattenpopulaties uitvoeren. Er worden ook wetenschap-

pelijke studies en proefnemingen verricht waarvan de resultaten 

op de website van het project gepubliceerd worden. Daarnaast 

worden acties ondernomen om de bevolking in het grensgebied 

bewust te maken van het probleem.  
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Groupement Intercantonal de Lutte contre le Rat Musqué

110, Route de Gravelines

F-59630 BOURBOURG

Tel.: 00 33 3 28 62 38 78

E-mail: cepa@fr.oleane.com

Grensoverschrijdende bestrijding 
van schadelijke organismen: 
muskusratten




