Dit is de vijfde halfjaarlijkse nieuwsbrief van het STAR-FLOOD project. Lees meer over onderzoeksresultaten,
publicaties, workshops, columns en conferenties. Stuur deze nieuwsbrief ook door naar geïnteresseerde collega’s.

WAARSCHUWING: innovatieve beproefde inzichten over
overstromingsrisicobeleid in het vooruitzicht!
Na twintig maanden rond STAR-FLOOD momenteel Werkpakket 3 (WP3) af.
Dit vormt de kern van het empirisch onderzoek van het project. De
wetenschappers hebben het overstromingsrisicobeleid in hun land,
bestudeerd, zowel op nationaal vlak als op het niveau van drie casestudies in
drie kwetsbare stedelijke gebieden. Daarnaast heeft elk land ook workshops
georganiseerd op nationaal en op casestudy niveau om de
onderzoeksresultaten te valideren en te verspreiden.
Lees meer…

STAR-FLOOD actief op ECCA 2015
De tweede biënnale ‘European Climate Change Adaptation Conference’ in
Kopenhagen vond plaats van 12 tot 14 mei. De conferentie behandelde een
breed arsenaal aan onderwerpen in verband met ‘climate change adaptation’
en legde meer nadruk op het begrijpen en inschatten van de
aanpassingsacties volgens het thema Integratie van de
klimaataanpassingsacties in wetenschap, beleid, praktijk en in de
zakenwereld. STAR-FLOOD was succesvol aanwezig in vijf sessies.
Lees meer …

Slotconferentie STAR-FLOOD 4-5 Februari 2016 in Brussel
De slotconferentie van STAR-FLOOD vindt plaats op donderdag 4 en vrijdag 5
februari 2016 in the HUSA President park hotel in Brussel. De resultaten van
vier jaar STAR-FLOOD onderzoek zullen op deze conferentie voorgesteld
worden. Dit zal nieuwe inzichten bieden in overstromingsrisicomanagement en
beleid in Europa.
Lees meer…

Workshop Overstromingsrisicomanagement in Vlaanderen en
Wallonië
Op 26 maart 2015 organiseerde het Belgisch STAR-FLOOD team in Brussel
een nationale workshop over hun onderzoek. Wilt u meer weten over het doel
van deze workshop, het programma en de opvolging?
Lees meer …

Workshop over risico- en crisiscommunicatie rond overstromingen

Op 26 mei organiseerde STAR-FLOOD bij het ministerie van IenM een
discussie bijeenkomst rond het thema risico- en crisiscommunicatie.
Nederland is een zeer veilige delta, maar de kans op overstromingen blijft
bestaan. Wat zou de burger hier over moeten weten? In totaal 45
deelnemers met achtergronden vanuit communicatie, waterveiligheid en
vanuit de academische wereld zijn met elkaar in debat gegaan over dit
onderwerp. Onder andere verticale evacuatie, risico’s van communicatie en
de verantwoordelijkheid van de overheid waren daarbij onderwerp van
discussie.

Tijdlijn
De ‘Tijdlijn’ helpt u om de voortgang van het project op te volgen. Het brengt
de voorbije en toekomstige mijlpalen en activiteiten in beeld.
Zie de “Tijdlijn”

Events
“‘Should I stay, or should I go?”
Klaas Koster, Programme manager ‘Module Evacuation during Heavy Floods’,
Dutch Ministry of Infrastructure and Environment
@ STAR-FLOOD Workshop Risk Communication, The Hague, 26 May 2015

nd

- I.S. Rivers: 2 International Conference,
Lyon, 22-06-2015
- Our Common Future Under Climate Change,
Paris, 07-07-2015
- World Symposium on Climate Change
Adaptation, Manchester, 02-09-2015
nd
- 2 Conference on Disaster Risk Reduction,
Warsaw, 15-10-2015
- STAR-FLOOD Expert Panel, Brussels, 17-112015
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