
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Waddeneiland Griend  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het Waddeneiland Griend wordt door 
honderdduizenden vogels gebruikt als rustplaats 
en broedplek. Maar het eiland dreigt opgeslokt te 
worden door de zee. Met een beetje hulp van 
menselijke hand probeert natuurmonumenten 
het eiland te behouden voor de toekomst. 
 
Vakgebied 
Biologie: Natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29 en 30 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 Omdat het een broedgebied is van vogels 
2 Een groot deel van het eiland werd weggespoeld 
door een stormvloed 
3 B: Dat het eiland zich verplaatst  
 
4 Door de veranderde getijden na de bouw van de 
afsluitdijk  
5 De huisjes die nu in zee staan  
6 Antwoord B wordt niet toegepast (dat is wat ze 
vroeger hebben geprobeerd).  

 
Kijkvragen 
 
1 Waarom mogen er op het Waddeneiland Griend 
geen mensen komen? 
2 Wat gebeurde er in 1287 met het eiland? 
3 Wat betekent een ‘wandelend’ eiland? 
A. Dat er veel wordt gewandeld op het eiland 
B. Dat het eiland zich verplaatst 
C. Dat het eiland steeds kleiner wordt 
 
4 Waardoor is Griend steeds kleiner geworden? 
5 Waaraan kun je zien dat het eiland zich verplaatst 
heeft? 
 
6 Natuurmonumenten probeert nu op een 
natuurlijke manier het eiland te redden. Welke 
methode wordt niet gebruikt? 

A. Het storten van zand en uitstrooien van 
zeegraszaad 

B. Het plaatsen van palenrijen en dijken 
C. De aanleg van schelpenbanken en 

kunstmatige mosselbanken 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Als de mens niet zou ingrijpen zou het eiland 
Griend misschien helemaal verdwijnen en zouden 
de broedvogels hun rust- en broedplaats kwijtraken. 
Vind je het terecht dat het eiland wordt 
ondersteund? Of vind je dat de natuur het op eigen 
kracht zou moeten uitzoeken? Onderbouw je 
mening.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘natuurlijke leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Natuur en leefomgeving 
Dieren, planten en voedsel 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Bos en natuurbeheer 
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