Dit is de zesde 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

Vergelijk het overgelijkbare – waar staan we nu?
De zes landen die binnen STAR-FLOOD ondezocht worden, verschillen in
velerlei opzichten. Het is voor het project bijzonder interessant om de
verschillen in de overstromingsrisico’s en de management strategieën te
duiden.Terzelfder tijd is er één groot punt van overenkomst: alle landen
hebben af te rekenen met overstromingsrisico’s en proberen de gevolgen te
minimaliseren.
Lees meer…

De STAR-FLOOD conferentie komt dichterbij
Met belangrijke sprekers als Aziza Akmouch en Marleen van Rijswick en
onderzoekers en praktijkmensen uit heel Europa, is de STAR-FLOOD
conferentie de place to be om nieuwe ideeën en inzichten te verwerven rond
overstromingsbeleid. Samen zullen we ontdekken wat er nodig is om tot een
veerkrachtiger overstromingsbeleid komen.
Lees meer…

3 P’s principe als leidraad voor waterveiligheid in Vlaanderen
Op 16 november greep een symposium over “meerlaagse waterveiligheid”
plaats in Brussel. Het werd georganiseerd door het CIW
(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid). De meer dan 200 aanwezigen
van gemeenten, waterloopbeheerders, provinciebesturen, studiebureaus,
universiteiten en ministeries werden verwelkomd door Philippe Dhondt, de
voorzitter van het CIW. STAR-FLOOD werd voorgesteld in de vorm van een
posterstand.
Lees meer…

Internationale workshop toont de enorme vooruitgang en de
uitdagingen in Centraal en Oost Europa
Op 15 oktober 2015 organiseerde STAR-FLOOD haar vierde en laatste
internationale workshop in het kader van de 2de conferentie over “Disaster Risk
Reduction” in het Nationaal Stadion in Warschau. Op de workshop konden de
onderzoeksresultaten van STAR-FLOOD vergeleken worden met de kennis,
goede praktijken en voorbeelden in Centraal- en Oost Europese landen.
Lees meer …

Zware overstromingen in de Franse Riviera: een verschuiving in
fondsen is noodzakelijk
13 oktober 2015 – Minstens 19 doden als gevolg van de plotse overstromingen
in de Franse Riviera op 3 oktober. Hevige stormen en zware regens zorgden
zaterdagavond voor stortvloeden van water en slijk in verschillende steden.
Lees meer …

Columns
Lees de nieuwste STAR-FLOOD columns:





Au revoir
STAR-FLOOD session at CFCC15
Landscape values and stakeholder engagement along the multifunctional
river

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
“‘As a lawyer I believe in legal instruments and policy
instruments, but they have to be supported by a good
mentality!”
Barbarra Pozzo, Faculty of Law, University of Insubria
@ STAR-FLOOD Expert Panel, Brussels, 17 November 2015

- Conference on Earth System Governance,
14-12-2015, Canberra
- STAR-FLOOD Final Conference, Brussels 45 February 2016
- 23rd International Conference of
Europeanists “Resilient Europe?”, 14-04-2016,
Philidelphia
- Adaptation Futures 2016, Rotterdam, 13-052016

This newsletter was issued by Grontmij Nederland on behalf of the STAR-FLOOD consortium. STAR-FLOOD has received
funding from the European Union’s Seventh Programme for Research, Technological Development and Demonstration
under Grant Agreement No 308364. For more information, reactions or to (un)subscribe, please contact Tom Raadgever
(tom.raadgever [at] grontmij.nl).

