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Veerkrachtige Duinen #2

Endure is een Interreg 2 Zeeën programma dat is medege�nancierd
door het EFRO*

https://mailchi.mp/013b483c054f/endure-veerkrachtige-duinen-2?e=218aaa82ca
https://www.facebook.com/2seasendure/
https://twitter.com/2seasEndure
https://www.linkedin.com/in/endure-project-a6b604167/
http://endure.eu.com/
https://www.instagram.com/endureproject/


Na een jaar dat eigenlijk voelde als duizend dagen, is het ENDURE project
 erg blij met het realiseren van twee mooie resultaten die wij graag met u
willen delen in onze tweede nieuwsbrief!

Mis onze gemaakte
applicaties niet in mei!

De ENDURE showcase vindt plaats op vier
verschillende dagen in mei 2021. Op deze dagen
worden applicaties die kunnen helpen met het
maken van beslissingen gepresenteerd.  
 
Registratie is nodig. De presentaties zijn in drie
verschillende talen beschikbaar Nederlands,
Engels en Frans.

ENDURE
NIEUWS

Hebben
mosselpalen een

positieve invloed?

Langs de kust bij  Hauts
in Frankrijk zijn
verschillende
mosselkwekerijen te
vinden. Deze kwekerijen
bestaan uit rijen palen, die
er voor zorgen dat er
depositie plaatsvindt voor
de duinen de mosselpalen
 staan  nabij de
hoogwaterlijn. 
 
Project partner Cerema
heeft tweejaarlijkse

http://www.endure.eu.com/


Zandnet levert succesvolle
resultaten!

Na het plaatsen van zandnetten in de baai van
Authie in 2019, deelt ENDURE partner Cerema de
bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek
voor verdere ontwikkelingen.

Voor meer informatie registreer hier!

Voor meer informatie hier!

topografische metingen
van het strandprofiel over
een periode van 20 jaar
geanaliseerd om trends te
kunnen ontdekken.   
 

Slotconferentie - Houd

deze datum vrij!

21 Sep

Norfolk County Council
organiseert op 21
september 2021 de
ENDURE slotconferentie
"Zorgen voor
veerkrachtige duinen" in
Norwich VK en online.
Registeren voor de
conferentie kan
binnenkort.   Bekijk ook
onze 'Closing
Conference' bladzijden.

Zorgen voor

veerkracht

Norfolk County Council
heeft onderzocht op
welke manier de
bezoekersdruk in
duingebieden kan
worden
gematigd.  Hierbij zijn de
volgende opties

https://www.youtube.com/watch?v=iC48o2plXdM
http://endure.eu.com/latest-news/exciting-tool-showcase-in-may
http://endure.eu.com/latest-news/sand-net-technology-shows-exciting-signs
http://endure.eu.com/latest-news/cerema-report-findings-from-mussel-farm-testing
http://endure.eu.com/conference
http://endure.eu.com/latest-news/ensuring-resilience


 
Bescherm en respecteer de duinen! 

 

onderzocht: een
bezoekersbeheerplan,
een toezichthouder en
bezoekerstellingen. 
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