WATERSCHAPPEN OP ZOEK NAAR EXTRA
PAAR (SATELLIET)OGEN
Ontwikkel een instrument dat op basis van satellietfoto’s waterbeheerders snel en accuraat
inzicht geeft in optredende veranderingen in hun gebied. Die vraag hebben Het Waterschapshuis, STOWA, alle waterschappen, Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office gesteld aan
het Nederlandse bedrijfsleven. Het antwoord komt in de vorm van een bijzondere innovatiecompetitie.
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De landingsbaan als metafoor voor het laten landen van innovaties in de waterschapspraktijk.
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