NKWK IN 2016: HET JAAR VAN HET VINDEN
Op 17 mei vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige
delta. In het NKWK geldt: meedoen = meebetalen = meeproﬁteren. Grote vraag: werkt dat?
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