STOWA neemt themasites op de schop

STOWA heeft de afgelopen maanden de inhoud van een groot aantal themasites aangepast, geactualiseerd en uitgebreid. Verder komen er nieuwe sites over vis & vismigratie, over Watermozaïek en over de gevolgen van EG-recht voor het regionale
waterbeheer. STOWA steekt de themasites bovendien in een nieuw, overzichtelijker jasje.
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site Watermozaiek.nl geeft een uitgebreid overzicht van alle Watermozaïekprojecten en gerelateerde projecten, inclusief
de bijbehorende kennisvragen en maatregelen. Bijzonder is dat gebruikers op de site hun eigen kennis
kunnen toevoegen. De gedachte erachter is dat deze
wikipedia-achtige opzet leidt tot optimale kennisvergaring voor de waterbeheerders. Met het kennisprogramma Watermozaïek probeert STOWA een zo
compleet mogelijk beeld te krijgen van de effec-
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Flora- en faunawet blijft u op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen
rond de Flora- en faunawet en de gedragscode Ffw. Waterschappers kunnen er kennis en
ervaringen uitwisselen, en discussies voeren. Verder staat er op de site veel achtergrondinformatie
en kunnen gebruikers er belangrijke documenten
vinden. Waterschappen hebben voor alle werkzaamheden die zij uitvoeren, te maken met de
Flora- en faunawet. Om de bepalingen uit de
wet in de praktijk goed te kunnen naleven, is een gedragscode
opgesteld.
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