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DUURZAME OEVERS

De komende jaren legt Waterschap Zuiderzeeland duurzame en
natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers
dragen bij aan het bereiken van de doelstelling van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling.
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figuur 1. Doorsnede duurzame oever

Meer informatie over het waterschap is te vinden op www.zuiderzeeland.nl
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