STUREN MET WATER
over draagvlak en draagkracht
in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER
Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide
Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief,
dynamisch grondwaterbeheer in de veenweiden.
Met oog voor alle functies, doelen, partijen,
processen en belangen die er spelen.
In deze brochure meer inzicht in het ontwerp
(wat) en de aanpak (hoe) van renderend
grondwaterbeheer in het veenweidegebied.
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