
Storm!
Een jaar nadat de laatste graaf
machines het eiland hebben 
verlaten, heeft Griend al de nodige 
‘dynamiek’ om de oren gekregen. 
Op 13 september ging een zuidwes
terstorm over het eiland met pieken 
tot windkracht 11 en 2 meter 36 
water boven NAP (gemeten in 
Harlingen). De noordwesterstorm 
van 5 oktober veroorzaakte zelfs 
een waterstand van + 2 meter 50!
‘Het mooie van dit project is dat nu 
alles in de gaten wordt gehouden’, 
zegt boswachter Erik Jansen van 
Natuurmonumenten. ‘Er wordt 
precies gekeken waar hoeveel 
zand of schelpen verdwijnen of 
bijkomen. De laatste stormen 
hebben de jonge duintjes die 

al op de zandsuppletie waren 
ontstaan goeddeels weggevaagd. 
De planten die op verschillende 
plaatsen opkwamen zijn als een 
rug tegen het eiland aangewaaid 
en gespoeld. Dat is allemaal min 
of meer zoals verwacht; het is de 
natuurlijke dynamiek van een 
eiland als Griend.’
Iets lastiger was de hoeveel
heid zand en slib die onder 
de geplaatste kunstriffen was 
verdwenen. Op sommige plekken 
was meer dan 10 cm bodem 
onder de blokken verdwenen. 
Om dat onderzoek niet in gevaar 
te brengen zijn na de stormen 
herstelwerkzaamheden aan het 
rif gedaan. 
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De Griend-nieuwsbrief geeft actuele 

informatie door en voor betrokkenen 
bij het onderzoek op Griend, en 
voor geïnteresseerden in dit eiland 
in de Waddenzee. Deze uitgave van 
Natuurmonumenten verschijnt 
tweemaal per jaar.

Coördinator Quirin Smeele  
q.smeele@natuurmonumenten.nl 
www.natuurmonumenten.nl

Onderzoekscoördinator Laura Govers  
l.l.govers@rug.nl 
griend.org

Tekst Rob Buiter  
www.robbuiter.nl 

Beeld en opmaak Jan Faber  
www.enitials.nl

Partners 
Rijksuniversiteit Groningen (www.rug.nl), 
Radboud Universiteit (www.ru.nl), 
Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (www.nioz.nl), 
Kennisnetwerk OBN (natuurkennis.nl),  
the Fieldwork Company (www.fieldwork 
company.nl), Bureau Waardenburg  
(www.buwa.nl)

Griend
 nieuwsbrief

o k t o b e r  2 0 1 7
thema
o n t w i k k e l i n g e n
 voor plant en dier

Griend

Foto: Laura Govers

Dit voorjaar ont
stonden op de zand
suppletie prachtige 
miniduintjes rond 
pollen  zee raket. Foto: 
 Hanneke Dallmeijer, 
14 augustus 2017
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‘Alles hangt hier met alles samen’
Interview met Janne Nauta, student biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en stagiair bij het NIOZ

Het leven rond Griend wordt gedicteerd door het tij. Als je een beetje pech hebt, gaat de wekker dus héél  
vroeg, omdat het ook wel eens bij het krieken van de dag laagwater is. Tegelijk is de beloning voor studente  
Janne Nauta en haar collega’s deze ochtend prachtig.  
De fuiken die ze moeten controleren liggen in een  
gouden ochtendzonnetje op ze te wachten.

De fuiken staan opgesteld tussen kunstmatige riffen, 
die dit voorjaar ten zuidwesten van Griend op het wad 
zijn geplaatst. Met de fuiken tussen de riffen checken 
de onderzoekers wat hun eventuele invloed is op de 
visstand. Daarnaast plaatsen ze ook fuiken op meer 
dan honderd meter van het rif, bij wijze van controle.
De onderzoekers weten al dat natuurlijke riffen, zoals 
mosselbanken en andere vaste structuren een enorme 
invloed hebben op zowel het milieu als de dieren die er in 
voorkomen. Nauta: ‘Vaste structuren vangen bijvoor
beeld slibdeeltjes in. Je ziet dus een bepaalde gradiënt 
van korrelgroottes van de bodemdeeltjes naarmate je 
verder van een rif af komt. Maar wat doen deze struc
turen precies met voedingsstoffen in de bodem? En 
vooral: doet een kunstmatig rif hetzelfde met de bodem 
als een natuurlijk rif? ‘De effecten op de levende natuur 
zijn een paar maanden na het plaatsen van de kunstriffen 
al direct zichtbaar,’ zegt Nauta. ‘Tussen de rifblokken zien 
we duidelijk meer garnaaltjes dan verder weg. Het is nog 
veel te vroeg om precieze conclusies te trekken, maar dat 
de kunstriffen “iets” doen is al wel duidelijk.’

Connectiviteit
Nauta werkt op Griend in het kader van een eerste stage 
voor haar studie Biologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. ‘Wat we hier onderzoeken heet de connectivi
teit van de natuur. Je ziet dat op  
heel veel plekken. Een koraalrif, een 
mangrove bos of een mosselbed, 
ze hebben allemaal invloed op 
hun omgeving. Deze “biobouwers” 
beïnvloeden de vorm van het 
landschap, de voedingsstoffen 
en de bodemdeeltjes. Maar het 
gaat nog veel verder dan dat. 
Ze beïnvloeden indirect ook de 
planten en de dieren en zelfs de 
fysieke omgeving tot op grote 
afstand van zo’n structuur. Het is 
eigenlijk het toppunt van systeem
denken. Je kijkt niet naar één 
ecosysteem, laat staan naar het 
functioneren van één plant of dier
soort. In plaats daarvan probeer 
je zo veel mogelijk aspecten in 
grote samenhang te bekijken.’ 

Het begrip connectiviteit klinkt daarmee ook als ‘heel 
veel hooi op de wetenschappelijke vork’. ‘Het is in ieder 
geval ook een veel groter project dan in één masterstage 
past’, weet Nauta. ‘Gelukkig mag ik nog een tijdje aan 
dit project doorwerken en volgend jaar weer mee naar 
het eiland. Het scheelt dat ik de nodige ervaring heb 
opgedaan en het gebied goed ken.’ De kunstriffen die een 
centrale plek innemen in het onderzoek zijn gemaakt van 
aardappelzetmeel en kokostouw. Over een aantal jaren 
zullen de kunstriffen dus opgelost zijn, waarna ze hope
lijk zijn vervangen door mosselbanken die zich tussen 
het afbreekbare materiaal op de kokostouwen hebben 
gevestigd. ‘En ik hoop dat ik tegen die tijd een promotie
onderzoek doe, of misschien zelfs heb afgerond naar de 
conneciviteit van ecosystemen’, lacht Nauta.
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‘Dit is het toppunt van  
 systeemdenken.’

Karin Didderen, Marjolijn Christianen en Janne Nauta (vlnr) 
checken een fuik tussen de kunstriffen.  Foto: Rob Buiter
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Wachten op de drietenen met kleurringen
Vele uren heeft hij zo gestaan, half in het water, met zijn driepoot bij de drietenen. ‘Wanneer 
je met opkomend tij vlakbij de hoogwatervluchtplaats gaat staan, komen de vogels vanzelf 
naar je toe’, weet student Martijn van der Meij inmiddels. ‘Eenmaal op hun plek lopen ze nog 
wat heen en weer. Dan kun je de beide pootjes met eventuele kleurringen goed zien. Als ze 
op één poot gaan rusten kan je even niets meer. De kleurringen aan één poot zeggen je niets; 
je moet altijd beide poten kunnen aflezen voor de unieke kleurcombinatie.’

volg het laatste nieuws  
op griend.org

Foto: Rob Buiter 

Tijdens zijn stage bij het NIOZ, voor de 
opleiding Toegepaste Biologie aan de Aeres 
Hogeschool in Almere, las Van der Meij uitein-
delijk twee duizend gekleurringde vogels af op 
Griend. Hij leverde daarmee een belangrijke 
bijdrage aan het onderzoek rond ‘de burger-
lijke stand’ van de drietenen die van het eiland 
gebruik maken: hoe oud worden ze, waar 
trekken ze naartoe, hoe lang blijven ze op een 

bepaalde plek? ‘Dit jaar was een topjaar voor 
de drieteentjes op Griend’, weet Van der Meij. 
‘Op het hoogtepunt zaten er 24 duizend rond 
het eiland. We hebben ook veel nieuwe vogels 
geringd. Eén van die drieteentjes werd binnen 
een maand nadat we hem hier hadden geringd 
alweer afgelezen in Walvisbaai, in Namibië. Dat 
is toch even vijftienduizend kilometer vliegen 
binnen één maand.’ 

Zeeraket op de zandsuppletie voor en na  
de storm van 13 september 2017.   
Foto  Sanne van Gemerden (L)  Laura Govers (R)
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Op www.griendboek.nl  
alles over het luxe fotoboek
‘Griend – eiland voor vogels’ 

door Jan Veen en 
Hanneke Dallmeijer

griend.org natuurmonumenten.nl/ 
boswachters/vogelwacht-griend

Pilot terreingebruik bij grote sterns
Het is een zendertje van amper vier gram, verbonden aan een tuigje dat na een maand vanzelf van de 
vogel afvalt. Gedurende vijf dagen stuurt het iedere vijf minuten een gps-positie naar een antenne die 
in de broedkolonie op Griend staat. Een vrij korte meetreeks dus, maar dan heb je ook wel wat! 

‘Wat we in deze pilot met zes 
gezenderde sterns zagen is dat het 
zeegat tussen Vlieland en Terschel-
ling erg interessant lijkt voor de 
vogels’, vertelt Ruben Fijn van 
Bureau Waardenburg, dat deze pilot 
mogelijk maakte. ‘Bij deze vogels zie 
je dat ze gedurende de broed periode 
ook wel iets verder weggaan. Grote 
stern Oranje-vfj heeft bijvoorbeeld 
even een uitstapje gemaakt naar 

de kolonie in Utopia, op Texel. 
Misschien als verkenningsvlucht 
voor volgend jaar? De uitdaging 
voor een vervolgonderzoek is nu om 
te kijken waar de eventuele bottle 
necks zitten voor de sterns. Zit het 
bijvoorbeeld in de voedselvoorzie-
ning van de sterns? We weten in 
ieder geval dat het broedsucces van 
deze kolonie de laatste jaren bepaald 
niet optimaal is geweest.’

Laura Govers laat op de balustrade  
van het huisje op Griend een grote stern 
los met een zendertje aan een (oplos
baar) tuigje op zijn rug  Foto: Ruben Fijn
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Gezenderde grote stern
 oranje-VFJ 
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