DROOGTE ENQUÊTE OPMAAT NAAR
KENNISAGENDA DROOGTE
Watertrainee Fleur van Gool deed namens STOWA onderzoek naar de kennisbehoefte van
waterschappers rondom het thema Droogte, als opmaat naar een kennisagenda Droogte. Ze
enquêteerde daarvoor zo’n 60 waterprofessionals. Onlangs presenteerde ze het eindrapport.

Uit de enquête komt naar voren dat waterschappen al
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de nodige maatregelen nemen tegen droogte. Het stuwen (vasthouden) van water, peilopzet en wateraanvoer van elders worden verreweg het meest toege-
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