NHI 3.0 gereed.
STOWA: ‘In vervolgtraject focus
op de regio’

Op 25 april hebben in Amersfoort betrokken specialisten intensief gediscussieerd over de waarde en de toekomst van het
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Tijdens de door STOWA en de Nederlandse Hydrologen Vereniging NHV
georganiseerde discussiedag zijn weliswaar harde noten gekraakt, toch zijn de opbrengsten beslist niet naar de prullenbak
verwezen.
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