COP WAIVE VOORZIET IN BEHOEFTE

UITWISSELEN VAN KENNIS EN
ERVARING OVER WATERINFILTRERENDE
VERHARDING
Waterinfiltrerende verharding maakt het mogelijk grote hoeveelheden hemelwater te infiltreren en vast te houden in stedelijk gebied.
Slechte ervaringen met de kwaliteit van de verharding en het onderhoud leidden in het verleden soms tot scepsis bij wegbeheerders.
Daarom werken gemeenten en waterschappen samen in de Community
of Practice Waterinfiltrerende Verharding (WAIVE) om kennis en ervaring te delen en succesvolle projecten te realiseren. De CoP is een
initiatief van Stichting RIONED en STOWA.
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