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Koppeling van de verschillende klimaatscenario’s
(droogte, hoogwater, zeespiegelrijzing) aan de wensen
en verwachtingen van de verschillende functies in de
regio, wat dan leidt tot een aantal ruwe adaptatiestrategieën en ruimtelijke scenario’s voor de Biesboschregio. Aan de hand van deze ruimtelijke concept(en)
komen de vragen naar voren die, vertaald in onderzoeksvragen, deel kunnen uitmaken van toekomstige
onderzoekprogramma’s

