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Herstel van Griend als belangrijke hoogwatervluchtplaats en 

broedplaats voor kritische  zee- en wadvogels 

Plan voor procesgerichte monitoring 

De Waddenzee kent maar een beperkt aantal plekken waar vogels bij zeer hoog water 

(springtij) op een rustige plek (zonder recreanten en grondpredatoren) het hele jaar rond 

terecht kunnen, en waar ze ongestoord kunnen broeden. Dit zijn vooral de grotere 

zandbanken en onbewoonde eilanden in de Waddenzee: Razende Bol, Hengst, Richel, Bornrif, 

Engelsmanplaat, Simonszand, Griend, Rottummerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin. In dit 

rijtje neemt Griend een bijzondere positie in. Het heeft een zeer strategische ligging midden 

in de westelijke Waddenzee, en speelt daarom een potentieel belangrijke rol in de dagelijkse 

getij-gebonden bewegingen van grote groepen wadvogels, en in de jaarlijkse cyclus als 

belangrijke broedlocatie voor wad- en zeevogels. Het wad rond Griend dient als 

foerageergebied en het eilandje zelf is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor meer 

kritische wadvogels als scholekster, rosse grutto en kanoet, en recentelijk ook de 

drieteenstrandloper. Daarnaast vervult Griend een cruciale rol als broedeiland voor 

zeevogels, waaronder voor kolonies van visdief en noordse stern en de belangrijkste grote 

stern kolonie van Nederland.  

In de afgelopen decennia hebben geomorfologische veranderingen van Griend, vooral van 

doorgaande afslag van de noordwest kant van het eiland, geleid tot zorgen over het 

voortbestaan van het eiland en de daarmee verbonden natuurwaarden. Als reactie hierop zijn 

in 1973, 1985 en 1988 grootschalige ingrepen gepleegd om het eiland tegen verdere afslag te 

beschermen (Fig. 1).  

Fig. 1 Overzicht van de locatie en datum van de belangrijkste beschermingsmaatregelen 
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Nu, 27 jaar na de laatste grote ingreep, zijn een aantal van deze beschermingsconstructies 

weer verdwenen of aangetast. De westhaak uit 1988 (Fig. 1) is geheel geërodeerd, de baai is 

weer open wad geworden, de Huisdijk uit 1973 is nu weer de westkant van het eiland en 

wordt door golven aangetast, terwijl de Noorddijk uit 1985 en 1988 grotendeels nog intact is. 

Daarom wil Natuurmonumenten als beheerder van Griend nu nieuwe maatregelen treffen 

om de ecologische betekenis van Griend de komende decennia te waarborgen. Daarnaast is 

er de intentie om, beter dan voorgaande keren gebeurd is, de consequenties van de ingrepen 

goed te begrijpen via systeemgerichte monitoring en onderzoek. De functie hiervan is: i) beter 

uit kunnen leggen waarom herstelingrepen wel of niet werken, ii) leren om eventuele 

toekomstige herstel maatregelen van Griend nog beter te doen, en iii) kennis op doen over 

procesgericht herstel om nu voor andere, vergelijkbare situaties/eilanden in de Waddenzee 

effectiever beheer en inrichting te realiseren in de toekomst en invasieve ingrepen te 

voorkomen. Het is dus belangrijk dat deze procesgerichte monitoring nieuwe inzichten 

opleveren in de belangrijkste ecologische en kustmorfolgische processen van zowel Griend al 

van andere dynamische eilanden in de waddenzee, als Zuiderduin, Rottummeroog en 

Rottummerplaat.  

Belangrijke uitgangspunten voor Natuurmonumenten voor de voorgenomen ingrepen zijn: 

- Behoud en herstel van de belangrijke ecologische functies en natuurwaarden van 

Griend, met zwaartepunt op de betekenis als broedplaats voor de Grote Stern, en als 

hoogwatervluchtplaats (HVP) voor belangrijke wadvogels als Kanoetstrandloper, 

Scholekster, Drieteenstrandloper en Rosse Grutto.  

- Ingrepen plegen die zo goed mogelijk aansluiten bij, versterkend werken op de 

kenmerkende natuurlijke processen die Griend in eerste instantie al (voor de eerdere 

herstelmaatregelen) bijzondere natuurwaarden gaven 

Om dit te realiseren is het noodzakelijk eerst te bespreken wat het kenmerkende ecologische 

en morfologische karakter van Griend is, gevolgd door de belangrijkste trends in de 

ontwikkeling ten aanzien van broedvogels en als HVP. Op basis hiervan worden vervolgens 

voorstellen geformuleerd voor procesgerichte monitoring verbonden aan de voorgenomen 

herstelmaatregelen.  

De essentie van Griend 

De Waddenzee, en vergelijkbare barrier island kusten in het buitenland, zijn opgebouwd uit 

een aantal steeds terugkerende morfologisch-hydrodynamische bouwstenen, die in hun 

ruimtelijke samenhang zijn weergegeven in Fig. 2.  
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Fig. 2 Overzicht van de belangrijkste fysisch-geografische bouwstenen van de Waddenzee, een getij-

gedomineerde zachte kustvorm.  

 

Dit algemene model van landschapselementen in figuur 2 kan toegepast worden op 

bijvoorbeeld het Vlie (tussen Vlieland en Terschelling), het Born (tussen Terschelling en 

Ameland) of het Friese zeegat (tussen Ameland en Schiermonnikoog). De lange-termijn 

dynamiek van de grotere eilanden, gescheiden door zeegaten, wordt vooral gedreven door 

de vorming van zandbanken in de eb-delta’s (nr. 5 in fig. 2) die zich langzaam naar het oosten 

bewegen, aanlanden op de eilandkoppen, en deze met zand voeden. Via longshore drift wordt 

dit zand langs de noordzeekust van eilanden getransporteerd, en komt tenslotte op de 

eilandstaarten terecht, en kan nieuwe zandbanken voeden in de volgende eb-delta. 

Aanvullend wordt zand aangevoerd via golfwerking naar de stranden, en door de zuid-oost-

waarts verplaatsing van grote zandbanken (megarippels) afkomstig uit de noordzee-kustzone, 

via wind-gedreven golfwerking.  

Griend ligt op een type locatie in de Waddenzee (element 9, Fig. 2) welke geen grote 

natuurlijke zandaanvoer heeft via aanlandende zandbanken van een ebdelta, zoals de grotere 

waddeneilanden (Fig. 2). Dat betekent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Griend door een 

dergelijke natuurlijke zandaanvoer is ontstaan of nu in stand wordt gehouden – Griend is van 

nature een ‘zand-arm’ eiland. Er moet dus een alternatieve verklaring zijn voor de herkomst 

en instandhouding van Griend voorafgaand aan de grote ingrepen in de periode 1973-1989. 

Gelukkig is er een uitstekende historische beschrijving beschikbaar van het ecologisch en 

morfologisch functioneren van Griend, gebaseerd op uitgebreid onderzoek in de periode 

1931 – 1938, dus net na het gereed komen van de afsluitdijk, maar ver voor de grote ingreep 

van 1973. Dit is vastgelegd in het boek ‘Griend – Vogeleiland in de Waddenzee’ van Gerrit 

Brouwers en collega’s, vertraagd door de oorlog uiteindelijk gepubliceerd in 1950 (Brouwer 

et al. 1950). 
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Uit de gedetailleerde beschrijvingen in Brouwer et al zijn een aantal duidelijke conclusies te 

trekken, die hier vervolgens verder zullen worden toegelicht: 

1. Griend was geen zand-gevoed eiland, maar een door springtij en stormvloed gevormde 

schelpenrug of schoorwal, die via beschutting sedimentatie op de achterliggende kwelder 

mogelijk maakte 

2. Griend was, tot de grootschalige ingrepen, een ‘wandelend eiland’, dat zich met een 

snelheid van rond de 7 meter per jaar in zuidoostelijke richting verplaatste, waarbij de 

schoorwal langzaam over de kwelder schoof, die zich vervolgens in zuidoostelijke richting 

uitbreidde 

3. Deze schoorwal was niet gesloten en bestand tegen overstroming, maar werd bij 

stormvloed overspoeld, en had (tenminste in de jaren ’30 van de vorige eeuw) een doorbraak 

in het midden.  

Fig. 3 laat zien dat de situatie van Griend in die tijd sterk vergelijkbaar was met het huidige 

eiland Zuiderduin, een in de laatste eeuw spontaan gevormd eilandje enkele kilometers ten 

zuiden van Rottumerplaat. Zuiderduin is rond 1930 afgesplitst van Rottummeroog, en wordt 

sinds die tijd door ditzelfde eiland afgeschermd van zandaanvoer uit de eb-delta’s van het 

Schild en de Eems, waarmee het een vergelijkbaar ‘zand-arm’ eiland op een wantij situatie is.  

  

Fig. 3 a) Griend in 1947 (uit Brouwer et al. 1950) vergeleken met de huidige situatie van het Zuiderduin in 2007 
(foto: RWS)  

Griend was een ‘shelly chenier ridge’ met een kweldertje erachter 

Brouwer et al. beschrijven op allerlei manieren (foto’s, dwarsdoorsnedes aan de hand van 

grondboringen, vegetatieopnamen, etc.) duidelijk dat de noordwest zijde van Griend in de 

jaren 1930 een vrij lage schelprug was, tot een maximale hoogte van 2 m NAP. Ze beschrijven 

dat deze schelpenrug werd gevormd en in stand gehouden werd door stormvloeden (noemen 

deze structuur een ‘stormvloed-schoorwal’, waarbij deze rug van schelpen geleidelijk over de 

achterliggende kwelder schoof, waardoor kweldersedimenten op het ‘strandje’ aan de 

noordwestkant bloot kwamen te liggen (Fig. 4). Dit is vergelijkbaar met de huidige toestand 

van Zuiderduin (Fig 3b). Tegelijkertijd groeide de kwelder in de zuidoost richting, waardoor 

het oppervlakte van het eiland in stand bleef.  

 In de woorden van Brouwer et al (1950): “Al het zand van den schoorwal, doch in het 

bijzonder het zand en de schelpen der uiteinden, is niet aangevoerd door de wind, doch in de 

eerste plaats door water en wel door hooge vloeden, vandaar dat wij ook spreken van een 
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stormvloed-schoorwal. Een grote aanvoer van zand en schelpen naar deze horens is 

waarschijnlijk van de grootste beteekenis”. 

Een dergelijke dynamische schelpenrug, 

opgeworpen bij springtij, en verder 

versterkt bij stormvloed, wordt in de 

moderne morfologische literatuur een 

shelly chenier  genoemd (Park et al. 1996, 

Otvos 2000, Neal et al. 2002, Holland and 

Elmore 2008, Otvos 2012, Weill et al. 

2012, Morales et al. 2014). De door door 

Brouwer c.s. geïntroduceerde term 

stormvloed-schoorwal (een zandarme, 

bij stormvloed met schelpen gevoede 

lage rug in C-vorm) is in Nederland nooit 

ingeburgerd geraakt, maar kan goed 

gebruikt worden om het contrast te 

leggen met contrast met een  

(zandgevoed) barrière eiland. De term 

‘waddeneiland’ is feitelijk verwarrend. 

Meestal wordt daar in het reguliere 

spraakgebruik de barrière eilanden van de waddenzee mee bedoeld. Echter, Kers (2014) stelt 

dat dit feitelijk onjuist is: “In contrast to the well-known barrier islands of Terschelling or 

Schiermonnikoog, there are only two real Wadden Sea islands in The Netherlands, which lie in 

the middle of the Wadden Sea. These little islands are Griend, south of Terschelling, and 

Zuiderduin, south of Rottumeroog.”  

Een chenier ridge wordt gedefinieerd als een door golfwerking opgebouwde zandige smalle 

rug, vaak verrijkt met schelpen fragmenten, grenzend aan een wadplaat, waarbij de 

wigvormige dwarsdoorsnede een kenmerk is van overwash condities (Otvos 2000).  Cheniers 

worden op allerlei plekken in de wereld gevonden in delta gebieden (Otvos 2000, Neal et al. 

2002, Holland and Elmore 2008) en hebben de kenmerkende eigenschap dat stormen 

belangrijk zijn voor het ontstaan, handhaving en verplaatsing van deze structuren (Park et al. 

1996, Morales et al. 2014). Meestal echter worden deze structuren gevonden aan de rand 

van vastelands-kwelders; veel zeldzamer is een situatie midden op een wadplaat zoals bij 

Griend en Zuiderduin. In het algemeen zijn chenier ridges kenmerkend voor eroderende delen 

van een zachte kust onder invloed van stormen. Wanneer stormen een dominant bepalende 

factor voor de kustvorm zijn in een deltagebied, kunnen cheniers veel voorkomen, en 

bepalend zijn voor het aanzien van het landschap, zoals langs de Golf van Mexico kust van 

Louisiana in de VS (McBride et al. 2007). In Europa worden cheniers bijvoorbeeld gevonden 

aan de Atlantische kust van ZW Spanje (Morales et al. 2014), in de Mont-Saint-Michel baai 

van Bretagne, Frankrijk (Weill et al. 2012) en langs de Noordzeekust van Essex, UK (Neal et al. 

2002) (Fig. 5). In de Waddenzee zijn cheniers zeldzaam, en in Nederland zijn Griend en 

Zuiderduin de beste voorbeelden. Ook in de Duitse waddenzee worden een aantal 

voorbeelden gevonden van dergelijke dynamische kleine ‘echte’ (d.w.z. “niet-barrier-island”) 

Fig. 4 Dwarsdoorsnede van Griend rond 1935 (Brouwer et al. 
1950) 
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waddeneilanden, zoals blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd overzicht  (Hellwig and Stock 

2014), Dit zijn o.a. Mellum en Scharhorn (Fig. 6, Bijlage 1). 

 

 

 

De Waddenzee is vooral een grotendeels door getijwerking gereguleerde kust is (Beets et al. 

1992), gekenmerkt door een afwisseling van barrière eilanden, zeegaten en bijbehorende eb- 

en vloeddelta’s gekoppeld aan de zeegaten tussen de eilanden (Fig 2). In de Waddenzee zijn 

Fig. 6 Locatie van chenier-type eilanden in de Waddenzee, zoals 

besproken in het overzicht van (Hellwig and Stock 2014) 

 

Fig. 5 Twee voorbeelden van een dwarsdoorsneden door een Chenier ridge structuur uit de recent literatuur, uit 

A) ZW Spanje, en B) Essex, UK 
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cheniers alleen te verwachtten op plekken die buiten het bereik van de invloed van vloed- en 

ebdelta’s liggen, maar toch zo geëxponeerd (binnengaats, maar recht tegenover een zeegat) 

dat stormen toch een relatief grote invloed kunnen uitoefenen. Dit zijn relatief zeldzame 

condities in het landschap. Inderdaad worden alle dynamische eilandjes van het 

Griend/Zuiderduin-type, zoals besproken in het overzicht van (Hellwig and Stock 2014), 

inderdaad alleen op dergelijke locaties voor (Fig. 6). Waarschijnlijk zijn deze kleine eilandjes 

in de Waddenzee dan ook ‘storm-gereguleerd’ zijn, in plaats van getij/ebdelta-gereguleerd, 

zoals de barrière eilanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mogelijk bijdraagt aan de vorming van schelpenbanken op plekken zoals die van Griend, 

is dat het eiland op een plaatselijke wantij situatie ligt. Griend is gesitueerd op een splitsing 

van twee grote geulen, zodat het tij bij opkomend water van twee kanten komt (Fig. 7). Dit 

accumuleert schelpen, vooral kokkels, op het midden van een dergelijke plaat, waarna 

stormen deze “bijeen kunnen rapen” tot een chenier ridge.  

 

 

 

 

 

Fig. 7 Locatie van Griend in relatie tot de NAP hoogte van de omgeving, zeegat en geulen 
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Griend als wandelend eiland 

Reeds in 1950 geven Brouwer et al. (1950) een uitgebreide analyse van de vorm en 

verplaatsing van Griend in de periode 1870 – 1938, onder andere door reconstructie van de 

locaties van bakens, oudere kaarten en eigen metingen. Door digitalisering in GIS en 

omzetting van de oude naar nieuwe coördinatensystemen van de gegevens en kaarten van 

deze gegevens, is het nu mogelijk een betrouwbare representatie te geven van de 

verplaatsing en vormverandering van Griend in de loop van de tijd. Een dergelijke analyse is 

niet eerder op deze manier gedaan voor Griend en geeft belangrijke inzichten in het 

(oorspronkelijk) dynamische karakter van het eiland.  

Deze reconstructie laat zien dat Griend in de afgelopen 150 jaar ongeveer één kilometer naar 

het zuidoosten is opgeschoven (Fig. 8). Brouwer et al (1950) berekenen ook al dat Griend elk 

jaar in hun studie periode met 7 meter per jaar opschuift, en suggereren dat dit opschuiven 

van de noordwest kant vooral gebeurt bij storm, wanneer de schelpenrug in zuidoostelijke 

richting over de kwelder schuift (Fig. 4). Tijdens rustige perioden tussen grote stormen 

groeide het eiland juist aan de kwelder kant in het zuid-oosten, zodat het totale oppervlakte 

tot 1938 niet veel veranderde, en ongeveer 25 hectare bleef.  

Gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee  

Brouwer et al (1950) beschrijven uitgebreid de consequenties van de afsluiting van de 

Zuiderzee met de afsluitdijk in 1931 voor Griend. Dit leidde tot een plotselinge stijging van de 

Fig. 8 Reconstructie van de verplaatsing van Griend over de afgelopen 150 jaar, in relatie tot de huidige positie 

van het eiland (achtergrond luchtfoto). Bronnen van de vorm en locatie van het eiland: 1860: vorm uit de 

Topografisch-Militaire Kartering van 1850, locatie aan de hand van de 3 kapen uit Brouwer et al 1950 Fig. 8, 

1902: Brouwer et al. 1950 combinatie van data uit Fig. 8 & 9, 1930: Brouwer et al. Fig. 10, 1938: Brouwer et al. 

Brouwer et al. Fig. 10, 1973: Veen & van de Kam 1988 
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getij-amplitude met 30 cm en stijging van stroomsnelheden in de geulen met 15% door 

verkleining van het volume van de komberging, in verhouding tot de dimensies van het Vlie 

zeegat. Als gevolg hiervan raakte het kweldertje van het eiland plotseling vaker overspoelt 

hoogwater, en wat leidde tot een regressie van de vegetatie van een meerjarige begroeing 

van lamsoor en rood zwenkgras naar een eenjarige vegetatie van zeekraal. In de decennia 

daarna herstelde de kweldervegetatie zich echter grotendeels op de hogere delen, maar bleef 

open op de lagere delen. Ook rapporteren Brouwer c.s. een toename van de getij-

stroomsnelheden in de blauwe slenk ten zuiden van Griend met 15% ten gevolge van de 

afsluiting. Mogelijk hebben beide factoren bijgedragen aan de oppervlakte vermindering van 

het eiland in de periode 1938 – 1973 (Fig. 8).  

Rol van biobouwers in de geomorfologische dynamiek van Griend 

Brouwer et al. (1950) geven een gedetailleerde beschrijving van de wadplaten in de omgeving 

van Griend in de jaren ‘30: 

“Het is een echt Arenicola-wad dat tamelijk Cardium (= Cerastoderma) rijk is en slechts 

spaarzaam met wieren begroeid is, terwijl men hier en daar Zostera stenophylly (=noltii) 

aantreft. Ten noorden van het eiland vonden wij op het wad hier en daar zwak ontwikkelde 

mosselbankjes. Grootere mosselbanken vindt men slechts hier en daar langs de diepe geuelen 

die de zandplaat begrenzen, terwijl ook in het zwin (zie Fig. 4) vrij veel mossels groeien, 

waartussen in 1936 nog enkele Zostera marina planten voorkwamen. In de jaren 1938 – 1942 

zijn vrij veel schelpen op de zandplaat doodgevroren, waarvan een versterkte 

schelpenaanvoer het gevolg was. In dit opzicht zijn ijswinters dus van voordeel voor Griend, 

omdat nu de horens extra voeding krijgen.”. 

Op dit moment komen nog steeds veel kokkels voor in de omgeving van Griend, maar 

mosselbanken en zeegrasvelden zijn volledig verdwenen uit de directe omgeving van Griend.  

Voorts bespreken Brouwer et al. de mogelijke speciale betekenis van zeegras in de westelijke 

Waddenzee voor Griend (p. 102): 

“Een derde catastrophe voor Griend, die wel zeer toevallig met de afsluiting van de Zuiderzee 

samenviel, is het afsterven van Zostera marina, (het grootste zeegras) in de geheele 

Waddenzee. Zostera marina was de grootste leverancier van vloedmerken. Deze werden voor 

1932 in groote hoeveelheid op Griend afgezet. Van Dieren beschouwde ze als een zeer 

belangrijk element voor den bouw, maar vooral voor de begroeiing van den schoorwal. Zij zijn 

steeds rijk aan diasporen van de meest uiteenlopende soorten, dus verrijken zij ook de 

vegetatie door aanvoer van zaad. Het belangrijkste is evenwel het goede en stevige kiembed, 

dat zij bij overstuiving leveren, waardoor zij bijna een voorwaarde voor een goede begroeiing 

in dit milieu zijn”. Na 1934 zijn deze vloedmerken van geen beteekenis meer geweest; kleinere 

vloedmerkjes onder anderen van zeesla en oude zeegrasmassa’s werden later nog wel 

aangetroffen. Een belangrijk element voor de stabiliteit van het eiland is hiermee 

weggevallen. Niets wijst er nog op, dat in deze toestand verbetering zal komen. Deze factor 

valt dus voorlopig geheel uit het evenwicht weg". 
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Het verdwijnen van belangrijke biobouwers zoals uitgestrekte zeegrasvelden, kokkel- en 

mosselbanken, heeft dus mogelijk ook bijgedragen aan een oppervlaktevermindering van het 

eiland. 

 

Consequenties van de beschermingsmaatregelen 1973-1989 

In 1973 waren er duidelijk zorgen over het voortbestaan van Griend. Het is niet duidelijk of 

toen het lange-termijn verplaatsingskarakter van Griend, zoals weergegeven in Fig. 8, wel 

voldoende duidelijk was, of dat men  vooral conclusies trok uit het afkalven van de westkant 

van het eiland, waar de belangrijkste vogelbroedkolonies waren gevestigd, zonder te 

realiseren dat de chenier ridge hier zich ook zuidoost waarts over de kwelder verplaatste, en 

het eiland in die richting ook groeide. In ieder geval is in de periode 1973-1989 besloten tot 

grootschalige ingrepen, die het karakter van Griend totaal veranderden. Dit is goed te zien 

door de eerdere verplaatsing van Griend te projecten op de luchtfoto van 1989.  

 

In Fig. 9 is goed de impact van de herstelmaatregelen te zien. Het eiland was ineens 6x zo 

groot als daarvoor. De hoogte van de huisdijk en van de noorddijk werd bepaald op 3 m NAP 

volgens ontwerp, maar uitgevoerd op 3.50 – 4.00 m. De hoogte van de westhaak werd 

bepaald op 2.30 m NAP. Deze hoogte van 2.3 – 2.5 is ongeveer de hoogte van de 

oorspronkelijke stormvloed-schoorwal van Griend, en ligt iets boven de hoogte van springtij. 

De uitvoering van de hoogte van de huisdijk en noorddijk was zodanig dat deze zelfs niet bij 

de meest extreme stromen overstromen, zoals te zien in Fig. 10.  

Fig. 9 Verplaatsing van Griend geprojecteerd op een luchtfoto uit 1989. Deze luchtfoto is een gegeorefereerde 

herprojectie en rotatie in het verticale vlak van een schuine luchtfoto genomen in dat jaar, enkel kilometers ten 

noordwesten van Griend door Rijkswaterstaat (goede vertikale luchtfotos na het herstel waren niet te vinden) 
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De belangrijkste consequentie van de ingrepen van 1973-1989 is dat het karakter van Griend 

veranderde van een lage schelpenrug, die bij winterstormen regelmatig overspoelde, en zich 

zo verplaatste over de kwelder, in een vastliggend eiland dat beschermd werd tegen effecten 

van stormen. De consequentie is dat Griend stopte met wandelen. De oorspronkelijke 

schelpenrug-westrand van het eiland (Fig. 7) heeft zich sinds 1973 zich geen meter meer 

verplaatst. Zonder deze ingrepen was het eiland mogelijk wel kleiner geworden, maar had het 

zich ook minstens 250 m naar het zuid-oosten verplaatst, en had de vegetatie van zowel de 

westrand rug als de kwelder een veel meer open, dynamisch karakter gehouden door de 

regelmatige overspoeling met zout water en de afzetting van nieuw zand en 

schelpenmateriaal. Onzeker is of verminderde aanspoeling van vloedmerk een belangrijke 

factor is geweest (zoals Brouwer c.s. suggereren) in het kleiner worden van Griend na 1932. 

Fig. 10 Waterhoogten in Harlingen bij exterme stormen (zwaarste twee van de afgelopen 60 jaar), waarbij de 

hoogte van de huisdijk en de noorddijk op Griend is weergegeven met een stippellijn 
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De recente ontwikkeling van Griend als broedgebied  

Het gaat de laatste decennia niet goed met de verschillende soorten broedende sterns op 

Griend, zowel absoluut als relatief ten opzichte van andere functionele groepen broedende 

zee- en wadvogels (Fig. 11). Specifiek de groep van de strikte viseters doet het niet goed: de 

drie soorten sterns vertonen de laatste 15 jaar (tenminste sinds 2000) een neerwaartse trend. 

Deze daling loopt parallel met een voortschrijdende verruiging van de duinvegetatie van het 

eiland, die in gang is gezet na de laatste hersteloperatie, waarbij de natuurlijke successie 

waarschijnlijk versneld wordt door de aanvoer van voedingsstoffen via de mest van de 

koloniebroeders, terwijl vertraging/terugzetting van successie door overstroming, en 

saltspray onvoldoende is, en ook het natuurlijke wandelende karakter na 1973 verdwenen is 

door de aanleg van de huisdijk.  

Om de afname van aantallen broedparen sterns te verklaren zijn de volgende hypothesen 

denkbaar:  

H1. Door de voortgaande verruiging van de duinvegetatie op Griend (door fixatie van het 

eiland en minder overspoeling) kiezen sterns er steeds minder vaak voor om hier te broeden 

en kiezen in plaats daarvan voor andere (nieuwe) broedplekken die (voor het eerst, of nog) 

wel een geschikte vegetatiestructuur hebben, zoals op Texel (Utopia) of Ameland. 

Kenmerkend is dat de broedplaats op Utopia jaarlijks door een groot aantal vrijwilligers van 

vegetatie moet worden vrijgemaakt om deze voldoende geschikt te houden als broedgebied 

voor sterns. 

Fig. 11 Trends van de aantallen broedparen van de belangrijkste vogelsoorten op Griend, per soort 

gestandariseerd naar het jaar met de hoogst waargenomen aantallen (dat jaar op 100% gesteld). Data: rapport 

trends broedvogels Griend Allix Brennikmeijer 
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H2. Doordat het oppervlakte geschikt broedgebied steeds kleiner wordt, broeden de sterns 

en de meeuwen steeds dichter bij en door elkaar, waardoor prooien steeds vaker gestolen 

worden door meeuwen voordat sterns deze prooien aan de jongen kunnen worden gevoerd.  

H3. Doordat het voedselweb in de westelijke Waddenzee verandert (minder kleine vis, meer 

krabben en garnalen) kunnen oudervogels steeds minder geschikte prooien (zandspiering, 

haring, sprot en smelt) aanvoeren, waardoor de overleving van de jongen onvoldoende is om 

de kolonie op peil te houden. 

H4. Doordat zilvermeeuwen steeds minder voedsel hebben (bijv. door transitie mosselbanken 

naar oesterbanken), maar nog wel in relatief hoge aantallen voorkomen, leggen 

zilvermeeuwen zich steeds vaker toe op het vangen en eten van jonge sterns. 

H5 Doordat kokmeeuwen en stormmeeuwen minder geschikt kwalitatief goed voedsel in de 

buurt kunnen vinden (zandspiering, haring, sprot en smelt) blijven deze kleine 

meeuwensoorten minder lang de kolonies bezetten, waardoor sterns minder van de 

verdedigende uitstraling van deze meeuwen profiteren, en dus meer te lijden hebben van 

predatie van hun jongen door zilvermeeuwen. 

 

De recente ontwikkeling van Griend als hoogwatervluchtplaats 

In tegenstelling tot de situatie die door Jan Veen en Jan van de Kam was beschreven voor de 

periode ca. 1965-1985 (het kleinere, lagere eiland), hebben sinds het begin van de aanleg van 

de hoge haak rond Griend, die in 1988 werd afgemaakt, kanoetstrandlopers eigenlijk nooit 

meer het hoge water afgewacht in de ‘kom’ van Griend (Fig. 9). Eigenlijk vanaf het begin van 

de intensieve waarnemingsreeks door onderzoek vanuit NIOZ/RUG (dat ook vanaf 1988 plaats 

heeft gevonden) overtijden kanoeten en de meeste andere steltlopers, met uitzondering van 

scholeksters (en in de eerste jaren: bonte strandlopers), op Richel, wat ieder tijd extra 

vluchten nodig maakt van 7 km heen en 7 km weer terug (Fig. 12). 
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Slechts tijdens de de laagste hoogwaters blijven er kanoeten bij Griend overtijen, op het hoge 

wad ten noordoosten van het eiland op voldoende afstand tot de noorddijk, en maar heel 

zelden laten ze zich helemaal tot het noordstrand opdrijven door het getij. Dat was al zo in de 

late jaren 1980, en dat is nog steeds zo. Om deze verandering te verklaren zijn de volgende 

hypothesen denkbaar:  

H6 Doordat Griend in de hersteloperatie van 1988 sterk is opgehoogd met zand (westhaak en 

noorddijk, Fig. 1, 8), in combinatie met de vervolgens ontstane hogere, ruige vegetatie, 

ervaren de predatie-gevoelige steltlopers (als kanoet en rosse grutto) het eiland nu als een 

gevaarlijke plaats om volledig te overtijen en kiezen in plaats daarvan nu Richel, terwijl het 

wad rond Griend wel het belangrijkste foerageergebied is gebleven. Echter, de 14 km lange 

extra vlucht naar Richel kost 10-20% meer energie, waardoor de draagkracht van het gebied 

nu belangrijk lager zou kunnen zijn wanneer Griend weer een geschikte HVP zou zijn. 

 

H7  De aanwezigheid van alternatieve prooien voor kiekendieven en velduilen (bosmuizen, 

aangevoerd met pootgoed van helm in 1973, en nimmer weggespoeld) kan ertoe leiden dat 

Griend voor wadvogels nu een groter werkelijk predatierisico heeft, waardoor 

steltlopersoorten die geschikt zijn als kiekendieven en uilenprooien het eiland meer mijden 

als HVP. Het valt namelijk op dat een grote soort als de scholekster, die vrijwel immuun is 

voor dergelijke predatie, nimmer van Richel gebruik is gaan maken (hoewel wulpen dat wel 

zijn gaan doen). 

  

H8 De omgeving van Griend (en dan met name de Ballastplaat) is ten aanzien van 

voedselbeschikbaarheid voor kanoeten minder geschikt geworden, relatief ten opzichte van 

andere foerageergebieden zoals de komberging van het Eierlandse Gat en de Waardgronden 

onder Vlieland, waardoor Richel of andere HVP plaatsen een logischer uitvalsbasis zijn. 

Fig. 12 Overzicht van het 

vliegverkeer van 

kanoeten in de loop van 

het getij tussen de 

Grienderwaard, Griend 

en Richel. (uit Piersma et 

al. 1993). 
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H9 De omgeving van Griend is de laaste decennia, onder ander door toename van de 

scheepvaart en andere activiteiten (MZIs, baggerenstorten) te druk geworden waardoor 

kanoeten nu andere, rustiger plekken prefereren als belangrijkste HVP 

In tegenstelling tot kanoeten, kiezen drieteenstrandlopers wel momenteel massaal voor 

Griend als HVP, tot eenderde van de westeuropese populatie doet Griend aan tijdens de 

migratie (Reneerkens et al. 2012). Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt, en wat zo 

belangrijk is aan de ligging of omgeving van Griend. Nieuwe grote herstelmaatregelen dienen 

te evalueren hoe deze belangrijke natuurwaarde eventueel verandert, en waardoor dit 

patroon van habitatkeuze te verklaren is.  

De toename van drieteenstrandlopers in Nederland toegeschreven aan de verzanding van het 

wad, waar met name wormenetende wadvogelsoorten goed zouden gedijen. Voor het gebied 

direct ten noordoosten van Griend zou de erosie van de westhaak hieraan kunnen hebben 

bijgedragen: dit zand is hier vooral terecht gekomen. Het is niet voldoende bekend of dat 

verzanding ook werkelijk belangrijk is voor deze soort. In toenemende mate lijken 

drieteenstrandlopers zich te verplaatsen naar het wad, vooral naar de omgeving van Griend, 

in plaats zich vooral ook op de noordzeestranden op te houden. Daarbij is het onduidelijk of 

dit komt door gunstigere omstandigheden op het wad of juist door ongunstiger 

omstandigheden elders. Drieteenstrandlopers zouden bijvoorbeeld vaker het wad kunnen 

verkiezen vanwege verstoring door toegenomen recreatie op de Noordzeestranden. Het is 

daarom belangrijk te onderzoeken wat de omgeving van Griend op dit moment zo 

aantrekkelijk maakt voor drieteenstrandlopers. 

Deze soort lijkt minder last te hebben gehad van de verhoging van de westhaak en noorddijk 

in 1988 dan de kanoetstrandloper. Mogelijk komt dit door de de hogere startsnelheid en 

wendbaarheid van drieteenstrandlopers, waardoor ze minder gevoelig zijn voor toegenomen 

predatierisico. Samenvattend leidt dit tot de volgende hypothese: 

H10  de voedselsituatie in de directe omgeving van Griend is verbetert door de verzanding 

van het wad, waaraan de verspoeling van de westhaak heeft bijgedragen, terwijl de 

verandering in (ervaren) predatierisico voor deze soort geen grote rol speelt 

 

Het ecologisch interactienetwerk van Griend 

De mogelijke ecologische processen die een rol spelen bij het verklaren van veranderingen in 

de rol van Griend als broedplaats voor sterns en HVP voor kritische wadvogels zijn 

samengevat in Figuur 13. Deze laat zien dat er veel mogelijke oorzakelijke routes / type 

verklaringen zijn waardoor veranderingen kunnen optreden. Procesgericht onderzoek is 

nodig om veranderingen in de belangrijkste doelvariabelen te kunnen duiden, om hier van te 

leren voor herstel en behoud van andere systemen , en voor verbetering van het toekomstig 

beheer.   
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Fig. 13 Samenvatting van een aantal belangrijke ecologische interacties op en rond Griend in een interactie 

netwerk, waarbij opgemerkt wordt dat temperatuurstijging door klimaatverandering alle componenten van het 

systeem op een verschillende manier kan beïnvloeden.  
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Herstelmaatregelen die passen bij het oorspronkelijke karakter van Griend  

In het voorjaar van 2015 is besloten om te trachten Griend via een eenmalige ingreep weer 

blijvend geschikt te maken als zowel HVP als broedgebied voor de belangrijkste soorten zee- 

en wadvogels, op een zo toekomstbestendige manier. De bedoeling is ingrepen te plegen die 

het eiland zo veel mogelijk terugbrengen naar een situatie van open, dynamische, jonge 

vegetatie, waarbij de rol an Griend als broedgelegenheid voor sterns en als HVP voor 

wadvogels langduring (tenminste 20 jaar) verbeterd wordt. Het ontwerp is nu anders dan in 

1988. In het huidig ontwerp (Fig. 14) wordt meer rekening gehouden met de natuurlijke 

processen die Griend voor 1973 karakteriseerden (zie eerder).  

 

 

De uitvoeringsmaatregelen zullen zijn: 

M1 Suppletie van 200.000 m3 aan de westkant van Griend, in een geleidelijk oplopend, 

wigvormig profiel. Het benodigde zand hiervoor wordt opzogen in het kader van 

baggermaatregelen uit de blauwe slenk, en middels een persleiding naar Griend 

getransporteerd, en daar binnen perskades tot een een groot zandlichaam gevormd. 

Dit zandlichaam loopt geleidelijk op van 1 m NAP aan de westkant tot 2.9 NAP aan de 

oostkant, aansluitend bij de huisdijk.  

Fig. 14 Overzicht van de voorgenomen herstelmaatregelen bij Griend.  
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M2  Aanleg van schelpenruggen rond 1.75 NAP, ten behoeve van stimulering van 

stormvloed-schoorwal vormende processen, en als potentiele broedplek voor sterns. 

Deze schelpenruggen worden 4 m breed, 0.5 m hoog, 100 m lang 

M2 Ontgraven van een gebied in het noordelijk deel van de huisdijk (nu 3.50 NAP) op een 

plek waar weinig erosie optreedt, tot een hoogte van 1.75 NAP, ter stimulering van 

washover en stormvloed-schoorwal-vormende processen 

M3  Afplaggen van delen van het noordelijk deel van de huisdijk en het westelijk deel van de 

noorddijk tot de zandondergrond (verwijderen van vegetatie en organische stof laag, 

die samen wel tot 1 m dik kunnen zijn). Dit vergroot de aantrekkelijkheid van deze 

locatie als broedhabitat voor sterns. Het afplagsel wordt begraven in het zandsuppletie 

deel. 

M4 Aftoppen van de duinrug op de Noorddijk, ter verbetering van het ‘risicoprofiel’ dat 

wordt ervaren door overtijende wadvogels ten noorden van Griend 

Het belangrijkste effect van deze ingrepen zijn dat Griend de komende decennia blijft 

bestaan, waardoor het zijn (potentiele) natuurwaarden houdt, en belangrijke bottlenecks in 

de huidige functie van Griend als broed- en HVP habitat voor kritische vogelsoorten verbetert.  

De voorgenomen ingrepen stappen van het idee dat Griend van nature een door zandbanken 

gevoed eiland is. Zoals eerder toegelicht was het oorspronkelijk karakter was een 

“stormvloed-schoorwal” of schelpenrug, waarachter zich een dynamische kwelder vormen, 

waarbij het hele complex zich verplaatste met 7 m per jaar. De huidige ingreep anticipeert op 

een toekomstige situatie waarbij natuurlijke morfologische processen weer meer de 

overhand krijgen in de dynamiek van Griend.  

 

Procesgerichte monitoring van Griend als dynamisch eiland 

De voorgestelde, vernieuwde herstelmaatregelen zijn er op gericht om Griend te versterken, 

maar tegelijkertijd ook om het dynamische karakter van het oorspronkelijke Griend weer 

meer terug te krijgen. De afplagmaatregelen, maar ook waarbij de vegetatiesuccessie wordt 

teruggezet in open pioniersvegetatie, en ook de nieuwe zandsuppletie met schelpenbanken 

resulteren in een grote oppervalk van het type vegetatie dat sterns prefereren als 

broedhabitat.  

In de voorgestelde herstelmaatregelen worden schelpenruggen aangebracht langs de hele 

westzijde van Griend (Fig. 14). Deze schelpenruggen zijn kenmerkend voor natuurlijk 

gevormde ‘cheniers’ en bedoeld om natuurlijk aangroei van het eiland te stimuleren. Deze 

schelpenruggen zullen gevolgd worden in de tijd. Bepaald zal worden: 

1) Hoe deze schelpenruggen sedimentatie beïnvloeden (rtk-dGPS profielen, 

sedimentatiemetingen,  sedimentloggers, monitoring na storm-events) 

2) Hoe vegetatie zich ontwikkeld op deze structuren (vegetatiekartering, monitoring na 

storm-events) 
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3) Of deze structuren een interessante broedhabitat vormen voor sterns (monitoring 

broedlocatie, broedsucces) 

4) Hoe de nabijheid van kokmeeuwenkolonies van invloed is op het broedsucces van sterns 

op de verschillende schelpenbanken 

Daarnaast worden de broedlocaties en –succes van sterns vergeleken tussen de open/nieuwe 

habitats en de oude, reeds bestaande, ruige vegetatie. Hierbij wordt het relatief belang van 

vegetatiestructuur versus ruimtelijke ‘veiligheidscontext (nabijheid van meeuwenkolonies) 

bepaald en gewogen.  

Een belangrijk onderdeel van de procesgerichte monitoring is de het gedetailleerd volgen van 

ecologische en morfologische veranderingen van Griend na storm-events. Gezien het 

oorspronkelijke dynamisch karakter van Griend wordt verwacht dat de meeste 

eilanddynamiek (overstromingen, aangroei, afslag, afzet schelpenruggen) plaatsvinden 

tijdens/na stormen. Om deze dynamiek beter te begrijpen en eventueel te kunnen 

voorspellen wat stormen Griend kunnen brengen is het van belang om na stormen 

morfologische veranderingen goed in kaart te brengen. Hiervoor wordt onder andere gebruik 

gemaakt van drone-luchtfotos, grondwaarnemingen met RTK-GPS en automatische 

electronische loggers die profielveranderingen (erosie en sedimentatie) waarnemen. 

Veranderingen in eilandstructuur zullen naar verwachting een cascade aan processen in gang 

zetten zoals de beschikbaarheid van nieuwe structuren/schelpenruggen, terugzetten van de 

vegetatiesuccessie, wat vervolgens direct en indirect het broedsucces van koloniebroedende 

vogels zal bepalen (Fig. 15). 

 

Experimentele opzet en aansluiting bij OB+N “Habitat-overstijgende interacties 

in het Waddengebied” 

Sinds een aantal jaar is  steeds beter bekend dat verschillende kustsystemen, zoals kwelders, 

mosselbanken, wadplaten, en duinen, met elkaar in verbinding staan, en dat habitat-

overstijgende interacties zelfs essentieel kunnen zijn voor het functioneren van deelsystemen 

Fig. 15 Cascade van effecten die laat zien hoe een storm het broedsucces van koloniebroeders kan beïnvloeden 
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en het kustlandschap als geheel (o.a. Van de Koppel et al. 2015, PvEW Van der Heide 2015). 

Zo is bekend dat Oesterbanken in Amerikaanse estuaria achterliggende kwelders 

bescherming bieden tegen golfwerking (Van de Koppel et al. 2015), en zien we in de 

Waddenzee dat de biodiversiteit op de wadplaten onder de eilandstaarten hoger is dan op 

andere wadplaten (Waddensleutels eindrapport, Waddennatuurkaart.nl). Deze 

‘verknopingen’ tussen kustsystemen kunnen ook consequenties hebben voor beheer van o.a. 

Griend. Bovendien blijkt uit het dynamische, wandelende karakter van Griend, dat gebaseerd 

is op Griend als stormvloed-schoorwal, dat habitat-overstijgende interacties juist ook voor de 

vorming en instandhouding van Griend van groot belang zijn. Zo blijkt uit Brouwer et al. (1950) 

dat de aanvoer van schelpen en zeegras waarschijnlijk van groot belang was voor het instant 

houden van Griend. De aanvoer van dit materiaal werd niet alleen geregisseerd door stormen, 

maar ook door de beschikbaarheid van dode schelpen en zeegrasdebris (Brouwer et al. 1950).  

Ook op nog grotere afstand kunnen interacties plaatsvinden, waarbij schelpen die zich in de 

diepste delen van de geulen in de zeegaten bij rustig weer accumuleren, bij storm de 

waddenzee in kunnen spoelen, en zo kunnen bijdragen aan de instandhouding van 

dynamische eilanden als Griend en Zuiderduin. Schelpenwinning in de zeegaten zoals nu 

gebeurd (volume van 100.000 m3 per jaar alleen in het Vlie, ongeveer het schelpenvolume 

van heel Griend), kan dan ook consequenties hebben voor de lange termijn instandhouding 

van dit soort eilanden. Dit dient verder onderzocht te worden.   

Gezien het belang van lange-afstandsinteracties voor ‘echte waddeneilanden’ zoals Griend 

(en bijv. Zuiderduin),  wordt de bovenstaande, procesgerichte monitoring rondom het herstel 

van Griend, geïntegreerd met het OB+N project “Habitatoverstijgende interacties in het 

Waddengebied” (Van der Heide 2015). Het doel van deze integratie is om Griend als een casus 

te gebruiken om adviezen uit te brengen over hoe het Waddenbeheer zich beter kan richten 

op interacties tussen het droge en natte wad, om hiermee beter deze deelsystemen te 

beschermen en herstellen. Ook zal deze kennis worden gebruik om concrete adviezen te 

geven voor het beheer en lange-termijn instandhouding van ‘echte Waddeneilanden’ zoals 

Griend en Zuiderduin. 

Een schets van mogelijke habitat-overstijgende interacties op Waddeneilanden is gegeven in 

FIg. 16. Deze figuur laat de functionele samenhang zien tussen habitats op het wad 

(mosselbanken, zeegrasvelden) en uit organisch materiaal (organogeen) gevormde 

structuren zoals cheniers volgens het principe van opeenvolgende facilitatie. Door 

aanwezigheid van de ene structuur wordt de vorming/instandhouding van de volgende 

structuur bevordert. 
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Dit type processen willen we bij Griend simuleren en verder onderzoeken door onderdelen 

van deze facilitatie-cascade, die oorspronkelijk ook bij Griend aanwezig was (o.a. Fig 4), aan 

te leggen en te volgen. Met behulp van biologisch afbreekbare structuren (BESE’s, zie STW 

project ‘bridging thresholds’) zullen mosselbanken en/of zeegrasveldjes worden aangelegd in 

de geul of ‘zwin’ die aan de westkant van Griend langsloopt (Fig. 17).    

Vervolgens zullen eventuele positieve opeenvolgende facilitatie-effecten worden 

gemonitord. Dit zal zowel biogeomorfologische processen betreffen (Bijv. Golfwerking, 

stroming d.m.v. drukloggers, sedimenteigenschappen), als biogeochemische (nutriënten in 

het porievocht), als biotische processen (biodiversiteit, op, rondom, en op lange afstand van 

de aangelegd structuren). 

Dit experiment zal worden aangelegd na uitvoering van de herstelmaatregel. Om een 

geschikte proefopzet te realiseren zal echter al in het voorjaar van 2016, vóór de 

herstelmaatregel, een klein pilot-experiment plaatsvinden om de opzet uit te proberen. 

Aanleg van het zeegras onderdeel zal gebeuren in samenwerking met het Programma Rijke 

Waddenzee (PRW) en in het kader van lopende zeegras herstel initiatieven.  

 

Fig. 16 Opeenvolgende facilitatie tussen biobouwers en organogene structuren 

in het intergetijdelandschap 
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Waddeneilanden versus barrière eilanden 

Het is steeds duidelijker geworden dat Griend, en andere echte Waddeneilanden (zoals 

Zuiderduin), op een geheel andere manier worden gevormd en functioneren dan barrière 

eilanden. In tegenstelling tot barrière eilanden die door zandbanken in de ebdelta’s worden 

gevoed, worden Waddeneilanden gevoed door vloedmerk, met name schelpen, dat bij 

extreme stormen wordt afgezet. 

Over het type ‘echte Waddeneiland’ is echter nog zeer weinig bekend in de literatuur, maar 

een beter begrip van het functioneren van deze eilanden is essentieel voor het beheer en 

behoud hiervan. Daarom is het noodzakelijk om naast de casus Griend nog een aantal andere, 

vergelijkbare, deelsystemen te bestuderen. Dit zal naast veldbezoeken aan en veldmetingen 

op Zuiderduin en de Duitse eilanden Mellum en Scharhorn, ook worden gedaan door middel 

van ruimtelijke analyses in arc GIS. Door middel van deze analyses zal worden onderzocht: 

1. Hoe stabiel zijn deze systemen? Hoe snel verplaatsen deze systemen zich? Wat zijn de 

algemene trends? 

2. Wat is de algemene ruimtelijke context van Waddeneilanden? Zijn ze voor stabiliteit 

afhankelijk van hun directe omgeving (aanwezigheid biogene structuren zoals 

mosselbanken, zeegras) 

Fig. 17 Eerste opzet mosselbanken/zeegras facilitatie veldproef in de geul/het zwin aan de westkant 
van Griend, in relatie tot de andere herstelmaatregelen. Dit betreft een zogenaamde ’full factorial’ 
design waarbij mosselbanken en zeegrasveldjes zowel apart als samen zullen worden aangelegd. 
Coordinaten in RD (m) 
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3. Wat is het effect van ‘extreme events’ op deze eilanden/structuren?  

Deze analyses zullen worden gebaseerd op analyse van (historische) luchtfoto’s die vrij 

beschikbaar zijn via Google Earth, het Rijkswaterstaat archief en Landsat data.  

 

Organisatie van de procesgerichte monitoring in deelprojecten 

De procesgerichte monitoring wordt georganiseerd in een viertal deelprojecten (met 

relevante hypothesen):  

Deelproject 1: Reguliere monitoring van broedaantallen, broedsucces en HVP gebruik door 

kritische soorten vogels (door vogelwachters, A&W en de promovendus en postdoc) 

Deelproject 2a: Verklarend onderzoek naar het effect van de ingrepen op de relaties tussen 

geomorfologie, hydrodynamica, nutriëntendynamiek, vegetatiesuccessie, nestlocatiekeuze, 

“buursoorten” en broedsucces van sterns (combinatie promovendus & postdoc, H1, H2) 

Deelproject 2b: Onderzoek naar het belang van lange-afstandsinteracties voor het 

functioneren van Griend; analyse en classificatie van ‘echte Waddeneilanden’ en 

voorwaarden voor het functioneren van dit type eilanden, en het belang van mosselbanken 

en zeegrasvelden voor opeenvolgende facilitatieeffecten die eilandvorming stimuleren 

(posdoc). 

Deelproject 3: Verklarend onderzoek naar het effect  van de ingrepen, vooral de aftopping 

van de noorddijk, op het gebruik van Griend als HVP door drieteenstrandlopers, maar ook 

kanoetstrandloper en rosse grutto (vooral door promovendus, H6,H7) 
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Metingen en methoden 

Deelproject 1: Monitoring kritische vogelsoorten 

Doel “klassieke” monitoring van het netto resultaat van de ingrepen om te zien of de 

negatieve trends in aantallen kritische soorten broedvogels op Griend en het gebruik van 

Griend als HVP gekeerd worden door de ingrepen.  

Doelgroepen: Waddenfonds en provincie als financiers, overheid (Natura 2000 opgaven) en 

maatschappelijke omgeving (leden NM, betrokkenen bij Waddenzee).  

Metingen: jaarlijkse aantallen broedparen van alle soorten broedvogels voor en na de 

ingreep, aantallen en overleving van jongen van geselecteerde broedparen in verschillende 

ruimtelijke setting (nabijheid broedparen andere soorten, vegetatiestructuur, 

centrale/decentrale ligging) 

Deelproject 2: Veranderingen in de wisselwerking geomorfologie, hydrodynamica, 

vegetatieontwikkelingen, nestplaatskeuze en broedsucces  

Doel: interactie tussen deze processen ontrafelen, en begrijpen hoe en waarom (of waarom 

niet) de ingrepen effect hebben op de doelvariabelen (broedparen, broedsucces en HVP 

aantallen), ook vergelijking met processen op Zuiderduin en evt. Mellum, toetsten en verder 

ontwikkelen van het “echte Waddeneiland” idee van Griend 

Doelgroepen: andere waddenbeheerders met vergelijkbare herstelopgaven, internationale 

wetenschap, brede publiek (uit kunnen leggen waarom het werkt of waarom niet) 

Metingen: veranderingen in overzanding en erosie, overspoeling, zoutgehalte, 

nutriëntenbeschikbaarheid boden, productiviteit vegetatie, vegetatiesamenstelling, relatie 
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vegetatiestructuur en nestkeuze, relatie sociale en ruimtelijke context (broedparen van 

andere soorten of zelfde soort) en broedsucces van sterns, aangebracht voedsel door 

oudervogels (beperkte metingen, niet hoofddoel project), integratie van alle waarnemingen 

een de context van voedselweb interacties (Fig. 13, 15) en ruimtelijke interacties tussen 

habitats (Fig. 16). 

Deelproject 3: Verklarend onderzoek naar het effect  van de ingrepen op het gebruik van 

Griend als HVP door drieteenstrandlopers, maar ook kanoetstrandloper en rosse grutto 

Doel: oorzaken van veranderingen in de betekenis van Griend als HVP ontrafelen 

Doelgroepen: andere waddenbeheerders met vergelijkbare herstelopgaven, internationale 

wetenschap, brede publiek (uit kunnen leggen waarom het werkt of waarom niet) 

Metingen: analyse van historische veranderingen, en ten gevolge van de ingrepen op Griend 

in het gebruik van Griend, Richel en andere HVPs in de westelijke waddenzee, specifiek het 

volgen van het gebruik van Griend als HVP in relatie tot Richel door met name 

drieteenstrandloper en kanoet voor en na de ingreep van het aftoppen van de noorddijk, 

metingen aan de voedselbeschikbaarheid voor wadvogels in de omgeving van Griend, in 

samenwerking met het SIBES monitoring programma, dieetanalyse van drieteenstrandlopers 

in de omgeving van Griend (video en visuele observaties, analyse uitwerpselen).  

Projectorganisatie 

De betrokken onderzoekers vormen samen een projectgroep, geleid door 

Natuurmonumenten, die regelmatig bijeenkomt om de voortgang, integratie en 

communicatie van de resultaten te bewaken. Naast de reguliere wetenschappelijk output zal 

het projectteam een nieuwsbrief produceren en een website bijhouden (eventueel een blog, 

“griendherstel.com”?), via welke betrokkenen en belangstellenden op de hoogte gehouden 

worden van de resultaten en nieuwe inzichten. Het communicatiemodel van de recente 

Waddenfonds projecten Waddensleutels en Metawad zal daarbij als voorbeeld dienen. 

Aanvullend zullen er projectfoto’s worden aangeleverd voor de OB+N website 

www.natuurkennis.nl, en zal voortgang ook besproken worden in de OB+N klankbordgroep. 

 

 

http://www.natuurkennis.nl/
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Tijdsplanning 

Looptijd van het project bedraagt 4 jaar (2016-2019) 

 November-december 2015 Detaillering en aanbesteding herstelmaatregelen 

 1 januari 2016: middelen project beschikbaar, en start project 

 Februari 2016: projectteam meeting over planning onderzoek 

 Maart – Juli 2016: nulmetingen voor de ingrepen, inzet van 1e veldexperimenten 

(Griend zoveel mogelijk ontzien in hart van het broedseizoen, alleen noodzakelijke 

metingen die dan ook moeten, als nestlocatiekeuze) 

 Augustus – November 2016: Uitvoering Herstelmaatregelen 

 Maart 2017 – Juni 2018 Metingen effecten van maatregelen, volgen experimenten, 

inzetten nieuwe experimenten 

 September 2017 – organisatie veldwerkplaats/workshop terreinbeheerders 

 November 2017 – opleveren tussenrapportage OB+N 

 Maart 2018 – streefdatum artikel ‘Levende Natuur’ 

 Januari 2019 – december 2019 uitwerking en verslaglegging, publicatie van resultaten 

 December 2019 eindsymposium met presentatie van de resultaten 

 December 2019 opleveren eindrapportage Natuurmonumenten en OB+N 
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