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Razende Bol, eiland voor pioniers

Het komt maar 1,5 m boven de zeespiegel uit, is ongeveer 2,6 bij 4 
km groot en werkt als een magneet. Scholeksters komen hier 
broeden, ook dwergsterns en plevieren proberen het. In sommige 
jaren groeit er wat helm of zeeraket. In zomernachten strijken er 
10.000 grote sterns neer. Overdag in juli of augustus zitten er dui-
zenden aalscholvers, de buiken volgevreten van op zee gevangen 
bliek en spiering. Vele soorten meeuwen, ook zeldzame als de 
kleine kokmeeuw en de grote burgemeester, laten zich hier zien.
Het vogelgezelschap is in het najaar compleet met grote jager en 
slechtvalk. De rust wordt in alle seizoenen op de proef gesteld 
door heen en weer varende wind- en kitesurfers. Op een mooie 
dag gaan er bovendien tientallen bootjes voor anker aan de oost-
zijde, terwijl soms honderden zeehonden liggen te zonnen of hun 
jongen zogen aan de noordzijde. Soms strandt er een walvis.

De zandplaten en ondiepten in het Marsdiep zijn al eeuwen een be-
weeglijke ‘voordelta’ met als belangrijkste delen de Noorder- en 
Zuiderhaaks. Geen jaar gelijk van vorm. Soms gaat een gedeelte op de 
loop en van jaar tot jaar verandert de diepte van de geulen die de 
platen doorsnijden. Voor het tijdperk van de radar, tot net na de oor-
log, eiste de natuur hier tientallen slachtoffers onder zeevarenden. 
De loodsen van Den Hoorn ontleenden aan de onvoorspelbare lig-
ging van zandplaten hun broodwinning en er werden vele kaarten 
gemaakt, zoals die uit 1539 (zie pag. 18). 
Alleen een noordoostelijke punt van de tegenwoordig zichtbare 
plaat van de Noorderhaaks heette vanouds ‘Razende Bol’. Die naam is 
nu gangbaar voor de gehele plaat. Een plat eiland dat mogelijk eens 
het Molengat oversteekt en met Texel verheelt, maar zeker is dit aller-
minst. De gevreesde Zuiderhaaks ligt al jaren ondiep onder water.

Het eiland leeft, met of zonder mensen
Wetenschappers en vogeltellers proberen te volgen hoe de plaat en 
de geul (het Molengat) zich jaarlijks verplaatsen. Zeehonden duiken 
er met honderden op, werpen er hun jongen als hen rust wordt ge-
gund. Twee soorten zitten er: de gewone (maar net bekomen van de 
pcb-vergiftiging in de jaren 80 en 90) en de grijze. In het voorjaar 
verblijft rond 20% van de in de Waddenzee aanwezige grijze zeehon-
den op de Razende Bol. De op de plaat geboren pups van grijze zee-
honden kunnen de eerste 2-3 weken na de geboorte (november-
december) niet zwemmen. In de winter is er minder verstoring dan 
in juni, als de gewone zeehond werpt.
Zeehonden concentreren zich vaak op de noordoostpunt en langs de 
noordelijke rand van de Razende Bol. Verschillende groepen vogels, 
zoals grote meeuwen en aalscholvers, zitten juist meer langs de zui-
delijke rand. Behalve voor enkele broedvogels is de Razende Bol voor 
veel vogels belangrijk als HVP: hoogwatervluchtplaats. In het zomer-
halfjaar aalscholvers en sterns, meeuwen en steltlopers zijn er het 
hele jaar. In het winterhalfjaar zitten er ook veel eenden, duikers en 
futen. In de jaren 90 overnachtten in de maanden juli-augustus tot 
10.000 grote sterns. Ook noordse sterns en visdieven zitten erin de 
nacht, in de nazomer, wanneer de vogels zich opmaken voor de trek 
naar de West-Afrikaanse kust of zuidelijker. 

Dwergstern en andere broedvogels
In 2004 broedden er 19 paar dwergsterns met succes, maar de 10 
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Noord-Holland slaan een paal

paartjes die het een jaar later probeerden zijn waarschijnlijk wegge-
spoeld met een zomerstorm. Niettemin zaten er in 2006 en 2007 
weer 25, resp. 20 paar. Tussen 2008 en 2011 waren er geen broedge-
vallen, maar in 2012 opnieuw 14 paar. De aantallen schommelen 
sterk (NB in het hele land broedden slechts 500 paartjes).
Zo nu en dan is een nestje van een bontbek- en strandplevier gezien. 
En elk jaar broeden minimaal 5 paar scholeksters op de plaat. Als er 
begroeiing is in het voorjaar doet de visdief (of de daarvan moeilijk 
te onderscheiden noordse stern) wel eens een broedpoging. Een-
maal, in 2004, werd een nest van een grote stern gevonden.

Wie is de baas
Er was een paar jaar geleden wat geharre-
war over van wie het eiland nu was, maar 
de burgemeester van Texel is formeel de 
baas. De grond is rijksbezit, de burge-
meester bekleedt het eeuwenoude ambt 
van strandvonder, een uit de middeleeu-
wen bekende functie. De strandvonder, 
een vroeger door de graaf of leenheer en 
– na de 16e eeuw – door de Staten van 
Holland benoemde functionaris, mag 
officieel alles wat aanspoelt hebben. Dit 
ter onderscheiding van het gewone volk 
dat zich met illegaal ‘jutten’ bezighoudt. 
De burgemeester heeft een plaatsvervan-
ger, een hulpstrandvonder: Hans Eelman. 
Je mag er met bootjes voor anker gaan, 
want niemand houdt je tegen, al is de natuur hier allerminst lieflijk. 
De stroming is vervaarlijk, de wind guur en onvoorspelbaar, de blik-
sem ongenaakbaar en de golfslag altijd fors. Voor wie na doorwaden 
van de zee aan wal komt, staan op het noordelijke deel bordjes met 
een aanmoediging de rust te handhaven. Een signaal dat het hier 
geen niemandsland is, hoe graag ook Hollanders zo’n lapje voor 
zichzelf zouden willen hebben. Kijk echter niet vreemd op als je een 
groepje jolige types achter de zeehonden aan ziet rennen. Boze ton-
gen beweren dat het ‘Helderse kraaien’ zijn die zich zo misdragen. 
Maar van gene zijde van het Marsdiep wijst men naar de ‘Texelse 
Skapen’. De geur van stammenoorlogen is nooit ver weg als er te ver-
overen land in zicht is. Borden en palen van rijksoverheid of natuur-
organisaties worden in de barbecuevuren verwerkt. In de ochtend 
nasmeulende barbecue-sets zijn anno 2012 geen uitzondering.
Het ministerie van Defensie probeerde er tot voor kort militair te 
oefenen of schoot er granaten af, maar de Waddenvereniging uit 
Harlingen heeft dit bij de rechter aangevochten en gewonnen. Weer 
een ander deel van onze overheid liet vogels en zoogdieren tellen, 
trok de conclusie dat het gebied van Europees belang is en voegde 
het toe aan Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Het noordelijke 
deel van het eiland is Artikel 20-gebied op basis van de Flora- en 
Faunawet. Moeilijk te handhaven want je kunt er, zo zegt men, in de 
21e eeuw niet 24 uur per dag vogelwachters zetten zoals vroeger in 
de Muy of de Geul. Velen verstoren de natuur uit onwetendheid en 
uitleg helpt dan. Nu doet Landschap Noord-Holland in samenwer-
king met de Vogelbescherming en de Nederlandse Kitesurf Vereni-
ging een beroep op de weldenkendheid bij de moderne kapers en 
jutters door op mooie dagen aanwezig te zijn en het publiek voor te 
lichten over vogels en zeehonden. 

●

In 1967 waagden 4 mannen een overnachting. Waaghalzen, volgens de Hel-
derse Courant. “Als het fout loopt, beginnen ze wel te blèren“, aldus de in het 
artikel geciteerde schipper van de reddingsboot. 
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”  Rustgebied voor gewone en grijze zeehond 

op wandelend eiland vol rustende vogels
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Kwetsbare perioden voor dieren op de Razende Bol
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Kwetsbare perioden van diersoor-
ten op de Razende Bol door het 
jaar heen.  Vrijwel het hele jaar is 
de Razende Bol belangrijk als 
rustgebied voor 1 of meer soorten 
(op februari en oktober na).

Visdiefje, een van de 5 soorten sterns op de Razende Bol
Actiekaart Landschap Noord-
Holland


