Dit is de eerste nieuwsbrief van het STAR-FLOOD project. U ontvangt deze nieuwsbrief van een consortium partner
omdat u professioneel betrokken bent bij de overstromingsproblematiek. In de loop van het project zullen wij 2x per
jaar een nieuwsbrief sturen om u op de hoogte te houden van de voortgang van ons project. Wij nodigen u uit om
deze nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s door te sturen. U kan zich inschrijven of uitschrijven door een email te sturen naar Tom Raadgever (zie de voettekst).

Over het project
STAR-FLOOD betekent: “STrengthening And Redesigning European FLOOD
risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance
arrangements”. Het project analyseert en adviseert hoe men het best kan
omgaan met de overstromingsrisico’s rond rivieren in stedelijke omgevingen in
Europa. STAR-FLOOD loopt van1 Oktober 2012 tot 31 Maart 2016.
lees verder…

ECCA workshop
STAR-FLOOD organiseerde een werksessie op de European Climate
Change Adaptation Conference in Hamburg op 18 Maart 2013, met sprekers
vanuit de gemeenten Dordrecht, Rotterdam en Hamburg, de universiteiten
van Delft en Utrecht en vanuit Grontmij. De sessie behandelde “leren uit het
verleden” en resterende uitdagingen om overstromingsrisico’s aan te pakken
rekening houdend met de lokale omstandigheden.
lees verder …

Columns
Hier vindt u de nieuwste STAR-FLOOD columns:






Connecting research, policy development and business perspectives
Flood risk management in Sweden – opportunities and challenges
Managing variability in the face of uncertainty – an example from England
How STAR-FLOOD helps Europe to become resilient to river floods

FAQs Overstromingen in Europa

Hebt u vagen over de overstromingsrisicobeheersing in Europa? De
Frequently Asked Questions geeft u basis informatie.
De eerste versie van het Guidebook dat ontwikkeld wordt in het kader van het
project en de Links op onze website kunnen u ook verder helpen. Mocht u
verder vragen of suggesties hebben, kunt u altijd contact opnemen (zie
voettekst).

Tijdlijn
De “Tijdlijn” helpt u om ons project op te volgen. Het brengt de voorbije en
toekomstige mijlpalen en activiteiten in beeld.
Zie de “Tijdlijn”

Sometimes you have to extend a problem in order to
solve it.
Berry Gersonius, Municipality of Dordrecht @ ECCA Hamburg 18 March 2013

Events
• CCRR-2013 (Dresden, 27-29 May)
• First Academic Master Class STAR-FLOOD
(Utrecht, 6-7 June)
• NESS (Copenhagen, 11-13 June)
• Transformation 2013 (Oslo, 19-21 June)
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