Dit is de vierde halfjaarlijkse nieuwsbrief van het STAR-FLOOD project. Lees hier meer over onderzoeksresultaten,
publicaties, workshops, columns en conferenties. Wij nodigen u uit om deze nieuwsbrief naar geïnteresseerde
collega’s door te sturen.

Sprankelend water onderzoek!
Na 12 maanden onderzoek zijn we halverwege Work Package 3 (WP3): de
kern van het STAR-FLOOD project. In dit work package bestuderen de
onderzoekers flood risk governance in hun thuisland. Dit onderzoek vormt de
basis voor het vergelijkend landen onderzoek in WP4 en het identificeren van
ontwerp principes voor goed flood risk governance in WP5. Tijdens de plenaire
consortium bijeenkomst in Nijmegen (8-9 oktober 2014) werd geconcludeerd
dat het afgelopen jaar een schat aan interessant onderzoeksmateriaal heeft
opgeleverd. Ook werd vastgesteld dat het onderzoek op schema ligt: de WP3
deliverables zullen eind september 2015 gereed zijn.
Meer…

STAR-FLOOD actief tijdens Delta’s in Times of Climate Change
Delta’s in Times of Climate Change is een vooraanstaand delta congres in
Rotterdam. De tweede editie van dit evenement werd gehouden van 24 tot 26
september 2014. Verschillende onderzoekers en adviseurs vanuit het STARFLOOD consortium namen deel aan dit congres. Via verschillende workshops,
bij presentaties en ook poster presentaties deelden zij bevindingen uit het
onderzoek en gingen zij de discussie aan met andere onderzoekers en
deelnemers uit de praktijk van flood risk management.
Meer…

Workshop rapport implementatie Flood Directive gepubliceerd
In oktober 2013 kwamen rond de vijftig deelnemers uit meer dan 20 EU
lidstaten bijeen om te discussiëren over de implementatie van de EU Floods
Directive. De workshop was georganiseerd door STAR-FLOOD met de Floods
werkgroep van de Common Implementation Strategy. Deze werkgroep is
ingesteld voor de implementatie van de Water Framework Directive en de
Floods Directives. Recent is het volledige rapport gepubliceerd.
Meer…

Publicatie in Water Resources Management
In juni jl is het artikel “Assessing Stability and Dynamics in Flood Risk
Governance” gepubliceerd in het bekende tijdschrift Water Resources
Management. Het artikel introduceert Flood Risk Governance Arrangements,
gaat in op hoe deze door de tijd veranderen en legt uit op welke wijze STARFLOOD hier onderzoek naar doet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van
recente ontwikkelingen in overstromingsrisicobeheer in Dordrecht.
Meer …

Columns
Voor de laatste STAR-FLOOD columns zie de website:









STAR-FLOOD wishes you a peaceful holiday season and dry feet in
2015!
Flood risk management strategies in good hands
Dutch flood risk management: a perfect path dependency
Throwing the baby out with the bathwater – exclusive spatial planning in
Poland
Towards a deeper judicial protection against floods in France
City or river basin: which scale is effective to reach the objectives set up
by France in her national strategy?
Looking for leadership in flood risk management: a recent law reshuffles
the cards in France

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.
Bekijk de “Timeline”

“Het is belangrijk om precies te weten wie wat kan sturen om
overstromingsrisico’s te verminderen”
Lilian van den Aarsen, Delta Programa Rivieren,
tijdens de STAR-FLOOD TAB bijeenkomst, 5 november 2014

Events
- International Conference on Flood Resilience,
13-01-2015, Zurich
- 3rd UN World Conference on Disaster Risk
Reduction 14-03-2015, Sendai
- 4th European Water Conference, 23-03-2015,
Brussels
- ECCA 2015, 12-05-2015, Copenhagen
- XVth World Water Congress, Edinburgh

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door Grontmij namens het STAR-FLOOD consortium. STAR-FLOOD wordt
gefinancierd vanuit het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissieonder Grand Agreement No 308364.
Voor meer informatie, reacties of om in of uit te schrijven, neem contact op met Tom Raadgever (tom.raadgever [at]
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