H a n d reikin g I ns p e c t ie Wat erkerin g en 2 012 :

Inspectie krijgt plaats die het binnen het
waterkeringbeheer verdient

Onlangs verscheen de Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012. De Handreiking geeft waterkeringbeheerders concrete
handvatten voor het organiseren en uitvoeren van inspecties. Maar ook voor het integreren van de inspectieresultaten in de
hele waterkeringstaak. Inspectie is daarmee geworden tot wat het volgens STOWA waterwerencoördinator Ludolph Wentholt
moet zijn: de eerste, belangrijke schakel in een cyclisch proces van beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van dijken en
kaden.
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