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De context
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• Twee-Zeeën gebied:
• Stijging zeespiegel (2–4 mm/jaar)
• Verlies land (15 km2/jaar)
• Stijging frequentie stormen
• Overstromingsgevaar tot x100

• Impact op 70 miljoen mensen

• 1000 miljard € eigendom bevinden zich in 
de eerste 500 m van de kustlijn



Oplossingen 
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‘Harde’ infrastructuur:
• Weinig flexibiliteit, statisch
• Duur om te (her)bouwen
• Weinig extra voordelen (behalve makkelijk 

wandelen)

‘Zachte’ infrastructuur – building with nature/dunes:
̶ Flexibel, zelfregulerend
̶ Goedkoop
̶ Multifunctioneel 



Duin voor dijk principe – building with nature
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Duinontwikkeling: zandaanwas
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Vegetatie - ruw



Statische benadering van vegetatie

6Durán et al. 2010. Earth Surf. Process. Landforms
Durán et al. 2013. PNAS



Helm gras als natuurlijke ingenieur
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Groeit met het zand

Nolet et al. 2018. Aeolian research8



Also latteral growth

9Reijers et al. 2019. Nature communications



Helm gras – ecologische feedbacks
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42 000 nematoden geteld



Bovengronds
voedselweg
4150 ongeverwelden





* Voorlopige resultaten



Increased density

Loss of sand dynamics

Escape from parasites
Sand accumulation

Accumulation of parasites
fixation

Helm gras – ecologische feedbacks
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Ruimtelijke zelforganisatie
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Zelforganiserende duinen

• Feedbacks enkel kwalitatief geweten 
• Nood aan kwantitatieve ecologische aanpak om duin resistentie en 

stabiliteit te voorspellen 
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Mappen van de voorduin

Gebruikt voor inverse modeling
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+



Numerieke simulatie duindynamiek
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Numerieke simulatie duindynamiek
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De toekomst? - de rol van invasieve soorten

16de la Peña et al. 2010. Biol. Invasions

http://endure.eu.com/invasives/index.html



De toekomst? – verhoogde neerslag

Increased precipitation

Provoost, unpub. data 23



De toekomst? – verhoogde neerslag
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