Dit is de tweede halfjaarlijkse nieuwsbrief met betrekking tot het STAR-FLOOD project. Wij nodigen u uit om deze
nieuwsbrief naar geïnteresseerde collega’s door te sturen. U kunt zich in- of uitschrijven voor deze nieuwsbrief door
een e-mail te sturen naar Tom Raadgever (zie de voettekst).

De laatste kennis over Flood Risk Management in Europa
Het STAR-FLOOD consortium presenteert trots de laatste kennis over Flood
Risk Management in Europa. Deze is state-of-the-art kennis is
gedocumenteerd in vier handzame rapporten:
1.
2.
3.
4.

The flood problem and interventions
An exploration of Governance Challenges
European flood regulation
Similarities and differences between the STAR-FLOOD consortium
countries

Lees verder…

Kick-off landen en case analyses
De STAR-FLOOD consortium meeting in oktober was een belangrijke mijlpaal
voor het project. Het afronden van werkpakket 2 “Assessment Framework”
vormde de start voor de implementatie van werkpakket 3 “Country and case
study analysis”. Het assessment framework is nu opgezet en degelijk
theoretisch onderbouwd. Dit framework garandeert dat de landen en case
analyses op onderling vergelijkbare wijze worden uitgevoerd. Daarmee is het
nu tijd voor empirisch onderzoek!
Lees verder…

STAR-FLOOD video’s online
STAR-FLOOD heeft recent een YouTube kanaal geopend om informatie over
het project met u te delen. In een serie korte video’s vertellen de betrokkenen
van verschillende universiteiten en uit verschillende landen over hun ideeën
over Flood Risk Management en over hun rol in het project.
Lees verder…

Workshop over de implementatie van de Floods Directive
Meer dan vijftig deelnemers uit meer dan 20 EU lidstaten zijn op 16 oktober
bij elkaar gekomen om de implementatie van de EU Floods Directive te
bediscussiëren in een interactieve workshop. De deelnemers besproken hun
ervaringen met het formuleren van doelen en het selecteren en prioriteren
van maatregelen. Alle lidstaten werken aan deze stappen aangezien deze in
de Flood Risk Management Plans moeten worden opgenomen. Alle lidstaten
moeten deze plannen uiterlijk op 22 december 2015 hebben afgerond.
Lees verder…

Columns
Lees hier de laatste STAR-FLOOD columns:








Flood management in Flanders: from 3 steps to 3 layers
Another way of living with the elements
Conflicting objectives of the Jeziorsko Reservoir
Beyond disciplines: STAR-FLOODIES meet for the first time
Where law meets policy: recent initiatives in Flanders (Belgium)
Flood Risk Management Strategies in France’s recent past: a story of
scale and powers

Timeline
De ‘Timeline’ helpt u het STAR-FLOOD project te blijven volgen. In de
‘Timeline’ zijn de voortgang van de activiteiten en de mijlpalen gevisualiseerd.
Naar de “Timeline”

Events
Resilience is about making failure safe.
Zbyszek W. Kundzewicz, Polish Academy of Sciences, Poznan

- CLARR 2014 (Bremen, Februari 2014)
- Adaptation Frontiers (March 2014, Lisbon)
- FRIAR 2014 (June 2014, Poznan)
- Conference on Earth System Governance
(Norwich, July 2014)
- Delta’s in times of climate change 2
(Rotterdam,September 2014)

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door Grontmij namens het STAR-FLOOD consortium. Het STAR-FLOOD wordt
gefinancierd vanuit het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie. Voor meer informatie, reacties of
om in of uit te schrijven, neem contact op met Tom Raadgever (tom.raadgever [at] grontmij.nl).

