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Turn around waterschappen nodig bij zoeken
naar oplossingen voor de zoetwateropgaven

S pa nnin g svel d t ussen
k l a n t g eric h t heid en m a at s c h a p p el i jk e
ver a n t woor d el i jk heid

Wessel Doorn reisde voor STOWA het land door om met waterschappers te praten over de klimaatgerelateerde problemen rond

zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting, belangrijke thema’s binnen het STOWA kennisprogramma Deltaproof. Volgens Wessel
biedt het thema waterschappen een prachtige kans om ook op dit terrein hun innovatieve slagkracht te laten zien.
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