NIEUW: Waterwijzers Landbouw en Natuur
Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee nieuwe, klimaatrobuuste instrumenten voor
het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en
natuur. Dat helpt ze bij het klimaatbestendig inrichten van Nederland.
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Daarnaast kan de WWN gebruikt worden voor het voorspellen van natuurpotenties bij uiteenlopende hydrologische omstandigheden. Nu en bij klimaatveranderende
omstandigheden.
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