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De winter geeft, de winter neemt...
Het venijn zat in de staart. Net toen de winter al goed en wel voorbij
leek, brachten de laatste dagen van februari een golf ijzig koude lucht
over Nederland. Sinds tijden was er zelfs weer ijsgang op het wad.
‘En dat hebben we geweten’,
zegt Jannes Heusinkveld van The
Fieldwork Company. Zijn bedrijf
was verantwoordelijk voor de
plaatsing van in totaal zeshonderd
meter ‘kunstrif’, ten zuidwesten van
Griend. Het rif moet onder andere
een vliegende start geven aan
nieuwe mosselbanken rond Griend.
‘Maar de ijsgang heeft ongeveer
een derde van de hoogte van het rif
afgeschaafd’, vertelt Heusinkveld.
‘En ook al zijn ze dan gemaakt van
biologisch afbreekbaar plastic, we
hebben de afgebroken restjes aan
het eind van de winter toch zoveel
mogelijk van het wad gehaald.
Het laat maar weer eens zien dat
de natuurlijke dynamiek niet te
temmen is.’ Ook de meetapparatuur die Heusinkveld en collega’s
op het wad hadden geplaatst is
ten prooi gevallen aan die dyna-

miek.Tegelijk heeft de winter in
een meer overdrachtelijke zin ook
veel gegeven: rust en tijd om een
grote hoeveelheid gegevens van
het eerste volledige onderzoeksjaar te analyseren. ‘Samen met
Greg Fivash van het NIOZ en Ralph
Temmink van Radboud Universiteit, hebben we onder andere
monsters uit de riffen genomen’,
vertelt onderzoeksleider Laura
Govers. ‘Daaruit blijkt dat de riffen
aan de Waddenzeezijde tot wel vier
keer meer mosseltjes herbergen
dan de kunstriffen dichterbij
het eiland. Zelfs een paar meter
verschil is al duidelijk meetbaar.
Uiteindelijk zal die ruimtelijke
kennis ons helpen om de voor de
ecologie zo belangrijke mosselbanken zo efficiënt als mogelijk te
stimuleren.’
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‘Nooit een saai moment op Griend’

Interview met vogelwachters Giny Kasemir en Date Lutterop

Het is zacht gezegd een wat ongewoon geluid, zo midden op het wad. Hoog boven het motorgebrom van
De Krukel, een van de patrouillevaartuigen van het ministerie van LNV op de Waddenzee, kraait een haan.
Ook het gekakel van enkele hennetjes in een kattenreismand komt makkelijk boven het motorgeluid uit.
‘Dat zijn onze Hollandse krielen’, zegt vogelwachter Date Lutterop. Het zou me niets verbazen als er nu al
een ei wordt gelegd.’

Opdringerige meeuwen

Samen met zijn partner Giny Kasemir, vormt Lutterop
sinds 2002 het vaste vogelwachtersteam op Griend.
Begin april verruilen ze gedurende drieënhalve maand
het Groningse Stedum voor een verblijf in ‘het vogelwachtershuisje’. ‘Maar noem het niet spartaans’,
relativeert Lutterop. ‘Zeker sinds het oude huisje in
2007 is vervangen, zijn we van bijna alle gemakken
voorzien; dankzij onze krielen, die we sindsdien ieder
jaar meenemen, dus ook van verse eieren.’Wanneer
Lutterop en Kasemir met hun eerste lading bagage
door een motorbootje zo dicht mogelijk bij het eiland
zijn gebracht, gaan de reismanden met kippen als
eerste van boord. De vogels stappen aan de voet van
het vogelwachtershuis op het eiland alsof ze nooit zijn
weggeweest. Vervolgens pendelen we enkele uren
met zware en minder zware dozen heen en weer door
water en duin tussen het bootje en het huis.Een van de
zwaarste dozen lijkt wel gevuld met drieënhalve maand
aan leesvoer. Bij navraag blijken het aardappels. ‘Aan
lezen komen we helemaal niet toe’, lacht Lutterop. ‘Het
bestaan als vogelwachter is de laatste jaren inderdaad
best wel druk’, beaamt Kasemir. ‘Naast de reguliere
werkzaamheden, hebben we een aantal onderzoeken
opgestart, om veranderingen op Griend beter te kunnen
begrijpen. Ook voeren we een deel van het onderzoek
uit naar de effecten van de hersteloperatie van het
eiland. Bovendien kijken we niet alleen naar vogels.
We hebben een algemene belangstelling voor flora en
fauna. We bekijken bijvoorbeeld ook de insecten op het
eiland, waaronder nu al ruim 400 soorten vlinders.’

Een ‘reguliere taak’ is het bijhouden van de aantallen
meeuwen, sterns en andere broedvogels. Met behulp
van zogenoemde enclosures proberen de vogelwachters ook het broedsucces van de meeuwen en sterns
te bepalen. Een laag hekwerk moet de kuikens in de
buurt van het nest houden, zodat de vogelwachters
hun aantal en gewicht regelmatig kunnen bepalen.
‘Bij de grote sterns doen we dat overigens niet’, vertelt
Lutterop. ‘Die moeten met hun jongen de beschutting kunnen opzoeken, waar ze geen last hebben van

Het bestaan als vogelwachter is best druk
opdringerige meeuwen die het voedsel voor de kuikens
wegkapen. Waar grote sterns in andere kolonies rond
het wad heel open bloot broeden, zien we op Griend
dan ook steeds vaker dat ze juist in de beschutting van
het wat hogere gras nestelen.’ ‘Met echte bewaking van
het eiland zijn we nog het minst druk’, zegt Lutterop.
‘Rond Griend ligt zo’n enorme pannenkoek van hoge
wadplaten, daar komen maar zelden ongewenste
bezoekers. Het meeste last hebben de vogels nog van
laagvliegende vliegtuigjes. En op een windstille dag
hoor je hier ook de snelle motorboten tussen Harlingen
en Terschelling langsrazen. Eerlijk gezegd is het bij ons
op het Groningse platteland
stiller.’ Maar mopperen is wel het
laatste dat Kasemir en Lutterop
willen doen, over hun ‘eenzame’
verblijf op Griend. Wanneer de
laatste doos is afgeleverd en
de bezoekers/verhuizers weer
vertrekken, spreken de opgetogen gezichten van de vogelwachters boekdelen.

Foto: Rob Buiter

https://tinyurl.com/yaghbfdh
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Zeehonden-ID

Bron: Sophie Brasseur en Jessica Schop, Wageningen Marine Research

De grijze zeehonden zijn sinds de eerste geboorte van een pup in 1985 bezig met een gestage opmars in de
Waddenzee. Griend is daarbij een van de vijf belangrijkste winterse kraamkamers. Het belang is nog relatief
klein, maar groeit gestaag (zie infographics).
#Grijze zeehonden op Griend (tellingen uit de lucht)
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Boven het aantalsverloop van grijze zeehonden op Griend, sinds in
december 2009 de eerste pup daar werd geboren. Rechts dat aantal
pups ten opzichte van het totaal in de Nederlandse Waddenzee.
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Omdat zeehonden individueel herkenbaar zijn aan hun vlekkenpatroon, kunnen de
barende en zogende moeders van jaar op jaar gevolgd worden op Griend. Daarbij
blijken ze opvallend plaatstrouw te zijn, ontdekten onderzoekers van Wageningen
Marine Research.
• 1 individu is alle jaren waargenomen (zie foto’s)
• 5 individuen zijn in 5 jaren waargenomen
• 11 individuen in 4 jaren
• 7 individuen in 3 jaren
• 17 individuen in 2 jaren.

Op foto’s die half december op Griend zijn gemaakt, zijn zeehonden op grond van het vlekkenpatroon individueel te herkennen. Hier een vrouwtje dat sinds 2010 alle jaren gezien is.

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek en ontwikkelingen op Griend?
Word dan abonnee en meld je aan voor de Griend-nieuwsbrief op
www.natuurmonumenten.nl/...

volg het laatste nieuws
op griend.org

In verband met de nieuwe wetgeving over privacy (Algemene verordening gegevensbescherming) gaan we een nieuwe verzendlijst samenstellen: geef je op en ontvang
mail wanneer een nieuwsbrief uitkomt.
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Geluiden van Griend op Oerol
Het vogeleiland Griend zal op de aanstaande editie
van Oerol (15 tot 24 juni) duidelijk te horen zijn.
Kunstenaars Olle Kruijt, Sjoerd Leijten en Stijn
Verhoeff waren deze winter op het eiland om
geluiden te verzamelen, die ze tijdens ‘De Expeditie
van Oerol’ op het Seinpaalduin ten gehore zullen
brengen. ‘Rond het Seinhuisje bouwen we een
ruimtelijke installatie: De Seinsters’, legt Verhoeff
uit. ‘Daar zullen we met speakers, megafoons,
maar ook met resonerend afval de geluiden van het
eiland laten horen. Door een klein apparaatje op
bijvoorbeeld een aangespoeld olievat te monteren,
kunnen we dat vat vervolgens de vogelgeluiden van
Griend laten resoneren.’ Behalve de geluiden van
vogels, schepen, en ook van het marifoonverkeer
rondom Griend, zullen de kunstenaars ook teksten
laten klinken die ze zelf hebben geschreven over
het vogeleiland, een nabijgelegen booreiland en het
verleden en toekomst van het wad in een breder
perspectief. De kunstenaars waren deze winter drie
dagen helemaal alleen op het eiland. ‘Een geweldige
ervaring’, vond Verhoeff. ‘Vooral het feit dat het
leven daar ’s nachts gewoon doorgaat op het ritme
van het getij vond ik speciaal. Toch moesten we
ook ons romantische beeld van het eiland wel wat
bijstellen. Er lag vrij veel afval, dat we deels vervolgens weer konden gebruiken voor onze installatie.
En wat we ons vooraf ook niet realiseerden is dat er
veel dode vogels te zien waren. Maar ja, waar veel
vogels leven, gaan er ook veel dood.’
https://tinyurl.com/yddfnz89

griend.org

www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/griend en
https://tinyurl.com/yd6l83uz
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Op www.griendboek.nl
alles over het luxe fotoboek
‘Griend – eiland voor vogels’
uit 2016 door Jan Veen en
Hanneke Dallmeijer

