Watermozaïek brengt wetenschappers
en waterschappers bij elkaar

In 2009 en 2010 organiseert STOWA, samen met de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en het Nederlands Platform voor
Waterschapsecologen, speciale instituuts- en themadagen. Dit gebeurt in het kader van het STOWA-programma Water-

mozaïek. De dagen bieden wetenschappers en waterschappers een unieke kans om kennis en expertise uit te wisselen op
het gebied van waterkwaliteit. Watermozaïek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in het effect van maatregelen op
aquatische ecologie en waterkwaliteit. De eerste instituutsdag vindt plaats op maandag 30 maart a.s. bij het Institute
for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen.
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Wijngaart (vanderWijngaart@stowa.nl), Marcel Klinge (Klinge@
stowa.nl) of Bas van der Wal (b.van.der.wal@stowa.nl).
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