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Aanleiding 
 

In het Regionaal College Waddengebied (RCW) werken rijk, provincies, gemeenten en waterschap-

pen samen aan de uitwerking van de strategische hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid. Daarnaast 

heeft het RCW een coördinerende taak  bijvoorbeeld voor de handhaving van wet en regelgeving en 

voor de afstemming van allerlei overheidsplannen en initiatieven in het Waddengebied. 

Om het beheer af te stemmen is besloten dat het natuurbeheer binnen het (RCW) een specifieke 

plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. De Beheerraad heeft  als taak de afstemming tussen 

en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één 

gebied beheerd wordt. De rol van de Beheerraad is adviseren, signaleren, agenderen en onderling 

afspraken maken ten aanzien van de uitvoering van het natuurbeheer in het waddengebied en met 

name op de Waddenzee. Aan de Beheerraad nemen deel: 

Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger 

Landschap, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslan (namens de waterschappen), Rijkswaterstaat Noord 

Nederland, Ministerie LNV directie Regionale Zaken vestiging Noord, ministerie van Defensie en de 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers. 

In 2009 hebben enkele direct betrokkenen hun oog laten vallen op de Razende Bol. De Razende Bol 

een gebied met veel natuurwaarden, ongerept,  maar ook aantrekkelijk voor de recreatie.  Er zijn 

veel organisaties met een link met de Razende Bol. Zo zijn er gebruikers, beheerders, handhavers. Er 

is echter geen coördinatie. 

Daarom is door de Beheerraad besloten, om een pilot Razende Bol op te zetten. Een projectgroep 

met Staatsbosbeheer, RWS, LNV, RCW en Landschap Noord-Holland heeft zich toen over het opzet-

ten van de pilot gebogen. Landschap Noord-Holland is door de Beheerraad gevraagd de pilot te trek-

ken. 
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De Pilot 
 

De pilot Razende Bol moet antwoorden geven op de volgende vragen: 

• Wat is de beleidsopgave? 

Er is wel algemeen beleid, maar niet toegespitst op een dergelijk gebied. Alleen sectoraal en niet 

integraal
1
. 

• Wat is de  beheeropgave? 

De beheeropgave legt accent op het samengaan van natuur en recreatie (recreatief medegebruik 

van natuurgebied). 

• Waar liggen de verschillende verantwoordelijkheden? 

• Hoe kan er worden afgestemd tussen alle betrokken partijen? 

 

Gezien de aanlooptijd is het van belang niet meer tijd verloren te laten gaan. Het  begint met regie 

en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wat er moet gebeuren om de recreatie in goede 

banen te geleiden. Vanuit deze gezamenlijke visie kunnen beheerinstrumenten worden benoemd en 

ingezet, en worden afgesproken welke partij welk deel van de uitvoering voor haar rekening neemt. 

De visie bevat daarom tevens een actieplan met als startjaar 2012. 

 

 

                                                                 
1
 Als voorbeeld: het beheerplan Natura 2000 richt zich op de aangewezen soorten en habitats, maar 

niet op de andere natuur. Er is ook geen recreatiebeleid voor de Wadden 
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Resultaten werkatelier 
 

Om een antwoord te krijgen op bovengenoemde vragen is er in mei 2011 een werkatelier in Den 

Helder gehouden over dit onderwerp. Hieraan hebben allerlei organisaties meegedaan, oud-

burgemeester van Texel, Joke Geldorp, had de leiding. Het verslag van de middag is bijgevoegd als 

bijlage. De belangrijkste resultaten van dit werkatelier zijn hieronder beschreven. 

 

 
Grijze zeehond en Gewone zeehond (foto) werpen jongen op de Razende Bol. Foto Menno Schae-

fer 
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Razende Bol met voor de natuur belangrijke zones. Het niet toegankelijke gebied is voor bezoekers 

gesloten van half mei tot 1 november. 

 

Natuurwaarden 
 

De Razende Bol is een belangrijke natuurlijke hoogwatervluchtplaats. Diersoorten, die gevoelig zijn 

voor verstoring door menselijke activiteiten, kunnen nog op de plaat terecht om te rusten. De plaat 

wordt het hele jaar gebruikt door de gewone zeehond en de grijze zeehond. Dit betreft vooral het 

noordelijk deel van het gebied. Het gehele eiland wordt gebruikt als rust- en foerageergebied voor 

trekvogels, uitgezonderd de periode van half juni tot half juli. Het oostelijk deel van de plaat is 

broedgebied voor dwergstern, bontbek- en strandplevier. De zuidoostelijke kuststrook is broedge-

bied voor scholekster, visdief en bontbekplevier. De bijgevoegde kaart geeft in grote lijnen de loca-

ties van de verschillende natuurwaarden aan. 

In het kader van de Natuurbeschermingswet aanwijzing is al een belangrijke maatregel genomen. 

Het noordelijke deel van de Razende Bol is een zogenaamd art. 20 gebied. Het is afgesloten voor 

bezoekers gedurende een deel van het jaar (half mei tot 1 november). De precieze grens wordt elk 

jaar opnieuw bekeken, eventueel bijgesteld op de (digitale) waterkaarten en gemarkeerd met bor-

den. 
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Uitgangspunten 

 

De Razende Bol is primair een natuurgebied met aardkundige waarden. Recreatie is een belangrijke 

nevenfunctie, naast  scheepvaart, defensie, visserij en luchtvaart . Deze notitie beperkt zich met na-

me tot doelen op het gebied van natuur en recreatie. 

 

 
Strandplevier broedt tussen wat schelpen op het strand en wordt makkelijk over het hoofd gezien 

door recreanten. Foto Ger Tik 

 

Uitgangspunt is, dat het samengaan van natuur en recreatie mogelijk is en zelfs wenselijk is. De na-

tuurbeleving is een groot goed. De waarde van de Razende Bol kan daarmee namelijk beter voor het 

voetlicht worden gebracht en daarmee kan draagvlak en betrokkenheid worden gecreëerd voor dit 

gebied. In deze visie is aangenomen, dat door recreatie op en rond de Razende Bol in goede banen 

te leiden (“verantwoord gebruik”), reeds op korte termijn de grootste winst kan worden geboekt in 

het oplossen van de belangrijkste huidige knelpunten voor het gebied. 

Vragen zijn: 

• Hoe kan de recreatieve functie worden gecombineerd met de natuurfunctie, zonder dat aan de 

natuurfunctie afbreuk wordt gedaan? 

• Welke recreatievormen zijn mogelijk, waar en wanneer? En welke vormen niet? 

• Hoe komen we van de gegroeide situatie naar de gewenste situatie? Wat zetten we daar, in geza-

menlijkheid, voor in? En wie doet daarin concreet wat? 
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Instrumenten 
 

Uit het atelier zijn vier aangrijpingspunten/ instrumenten te destilleren, die ingezet zullen moeten 

gaan worden voor een verantwoord gebruik van de Razende Bol: 

 

a. Zonering 

b. Voorlichting 

c. Toezicht 

d. Draagvlakvorming 

 

De vier instrumenten vertonen onderling een sterke samenhang. Goede afstemming en coördinatie 

hiertussen is een vereiste om te slagen. Alle vier zaken moeten geregeld zijn om het samengaan van 

recreatie en natuur op de Razende Bol in goede banen te leiden. Het organiseren van de inzet van 

deze instrumenten leidt tot een actieplan, wat er voor kan zorgen, dat er ook daadwerkelijk in het 

seizoen 2012 acties uitgevoerd kunnen worden, die een effect hebben op het gebruik van de Razen-

de Bol. De voorgestelde acties worden bij de verschillende instrumenten gepresenteerd. 

 

 
De zeldzame dwergstern broedt graag op de Razende Bol. Foto A.C. Zwaga 

 

a. Zonering 
 

Ons uitgangspunt is, dat de genomen maatregelen voor de zonering, zoals hierboven beschreven, in 

principe voldoende zijn om de natuurwaarden van het gebied veilig te stellen. Dit uitgangspunt blijft 

overeind tot het tegendeel is bewezen. 

Nodig is in ieder geval, dat er regelmatig wordt gekeken naar de effecten van het recreatieve gebruik 

op de natuurwaarden. 
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Actie 1. 

Hiervoor dient een monitoringplan te worden opgesteld. Dit monitoringplan moet het recreatieve 

gebruik en de natuurwaarden systematisch in kaart brengen. Doel is om over objectieve gegevens te 

kunnen beschikken, waaruit kan worden afgeleid hoe het een samenhangt met het ander. In het 

werkatelier is gezegd, dat het recreatieve gebruik erg meevalt. Anderen menen, dat het gebruik wel 

degelijk een enorme vlucht neemt. Om hierover iets zinnigs te kunnen zeggen in de toekomst, is het 

goed om de beide zaken de komende jaren te gaan monitoren. Het monitoringplan wordt door 

Landschap Noord-Holland opgesteld. Hierin staat o.a. volgens welke systematiek en welke frequen-

tie de natuurwaarden en het recreatieve gebruik worden geïnventariseerd. Om de natuurwaarden in 

kaart te brengen, zet Landschap Noord-Holland eigen menskracht in, wellicht in combinatie met 

vrijwilligers. Voor het in kaart brengen van het recreatieve gebruik kunnen meerdere partijen wor-

den ingeschakeld: iedereen, die maar in het seizoen op of in de nabijheid van de Razende Bol is: ge-

bruikers, toezichthouders, beheerders. Hiertoe wordt een formulier ontwikkeld, waarop de beno-

digde gegevens kunnen worden genoteerd. Deze formulieren worden verspreid onder genoemde 

doelgroepen met het verzoek ze bij Landschap Noord-Holland in te leveren. Door de toezichthouders 

wordt dit uitgevoerd tijdens het houden van toezicht. Aangesloten wordt bij de monitoringsystema-

tiek die ontwikkeld is voor het convenant vaarrecreatie. 

Als de bezoekers in beeld zijn gebracht, kan daar ook de voorlichting op af worden gestemd. 

Jaarlijks stelt Landschap Noord-Holland met de verkregen data een analyse op. Met deze analyse 

worden de zoneringsmaatregelen geëvalueerd. Deze evaluatie kan leiden tot een voorstel voor het 

nemen van aanvullende maatregelen. De resultaten worden ingebracht in de jaarlijkse evaluatiepro-

cedure van min. EL&I (i.s.m. betrokken maatschappelijke organisaties) conform de 'leidraad aanwij-

zing art. 20-gebieden' voor het Waddengebied. Evaluatie voor de RB kan leiden tot bijstelling van de 

grens van het art. 20-gebied. 

 

Actie 2 

LNH maakt een evaluatie van de bezoekersaantallen en –bewegingen en brengt dit in in de jaarlijkse 

evaluatieprocedure van min. EL&I. 

 

De grens van het artikel 20 gebied wordt jaarlijks bepaald. Deze omvat deels (potentiële) broed-

plaatsen van diverse vogelsoorten en rustplaatsen van zeehonden. In het werkatelier is als suggestie 

aangedragen, dat de precieze grens van het artikel 20 gebied op de (digitale) waterkaarten wordt 

aangegeven. Deze kaarten worden jaarlijks aangepast. 

Een probleem is, gesignaleerd in relatie tot het gesloten gebied, dat de markering op het water (be-

tonning) niet duidelijk is. De zogenaamde ecoboten varen nu soms tot vlakbij het gesloten gebied en 

verstoren daarmee zeehonden en broedvogels. De voorlichting zal zich hier op richten. Verder moet 

een markering van de waterzijde worden aangebracht. 

 

Actie 3. 

Aanpassing betonning van de grens op het water. Hiervoor dienen palen en borden te worden aan-

geschaft en geplaatst. Er zal aan het bevoegd gezag, in dit geval is dat het ministerie EL&I, worden 

gevraagd om dat op zich te nemen. De gegevens over de grenzen van het artikel 20 gebied moeten 

aan de Hydrografische Dienst worden doorgegeven. Actie Landschap Noord-Holland in overleg met 

EL&I. 
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De noordkant van de Razende Bol. Foto Beeldbank Rijkswaterstaat / Rens Jacobs 

 

b. Voorlichting 
 

Ten aanzien van dit instrument is tijdens het werkatelier gebleken, dat hiervan een groot effect op 

het gebruik wordt verwacht. Er is geconstateerd dat er een “vaste” groep van bezoekers is. De doel-

groep voor communicatie is dus niet moeilijk te vinden. 

 

Actie 4. Opstellen voorlichtingsplan. Hierin wordt beschreven hoe de voorlichting planmatig wordt 

opgepakt. Doel van de voorlichting is de mensen bewust te maken van de waarden van het gebied 

en ze verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag en de effecten daarvan. 

Voor een aantal maatregelen zijn tijdens het werkatelier suggesties gedaan. De belangrijkste zijn: 

1. aanwezig zijn op drukke momenten en de aanwezigen vertellen over de natuurwaarden van de 

plaat en toelichten waarom natuurbescherming op de Bol nodig is 

2. aanbrengen van borden op de Razende Bol met een tekst als: Welkom op de Razende Bol, wat 

zijn de spelregels en waarom gelden die spelregels er 

3. gebruikers en gebruikersgroep opzoeken en voorlichten 

4. educatie op scholen opzetten (kinderen voeden de ouders op) 

5. materiaal ontwerpen, waarin op een rijtje is gezet hoe bijzonder het gebied is en welke spelregels 

er zijn (maar ook de opmerking: reken je niet te rijk met folders: ze worden lang niet altijd gelezen) 

6. kies een positieve benadering ( take only pictures, leave only footprints) 

7. het kiezen van een strandbroeder als mascotte voor de Razende Bol 

8. inschakelen van de plaatselijke pers 
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9. zorgen voor voorlichting op de plaatsen waar de kitesurfers les krijgen. Kitesurfers onderling 

hebben een sterke sociale controle, daar kunnen we gebruik van maken. Er zijn diverse fora, waar ze 

zijn te bereiken 

10. er is een erecode op het Wad, deze geldt ook voor de Razende Bol en moet bij gebruikers van het 

gebied een bredere bekendheid krijgen 

11. benutten de kansen die het bezoekerscentrum De Helderse Vallei in Den Helder biedt 

12. belangrijk daarbij is dat elke doelgroep een eigen benadering nodig heeft 

 

Actie 5. 

Uit deze veelheid van suggesties gaat Landschap Noord-Holland binnenkort een keuze maken en een 

voorstel doen, welke maatregelen hiervan voor 2012 kunnen worden ingezet. 

 

In 2012 is LNH op de volgende bovengenoemde punten reeds actief: 1, 3, 5 t/m 8, 10 en 11. Als mas-

cotte voor de Razende Bol is de Dwergstern gekozen. 

 

 
Kitesurfer. Foto A. Herrick 

 

c. Toezicht 
 

Er is al gezegd, dat het belangrijk is, dat er regelmatig mensen op de Razende Bol zijn, die het publiek 

te woord kunnen staan. Als er voorlichting is ingezet en alles is gedaan om het publiek bewust te 

maken van de waarden van het gebied en uiteindelijk worden er willens en weten regels overtreden, 

dan zal er ook gehandhaafd moeten worden. Dit is echter niet het eerste doel van aanwezige be-

heerders in het gebied. Hiervoor is integrale handhaving nodig vanuit een brede taakopvatting. 

De handhavers moeten duidelijke regels en bepalingen hebben over wat men wel/niet mag op de 

Bol. Hiervoor is het nodig, dat er een sterke handhavingregisseur is, die dit aanstuurt. Deze moet uit 

het overleg met handhavers gezocht en gevonden worden. Actie 6. 

 

Het is belangrijk, dat er op hoogtijdagen capaciteit is om aanwezig te zijn op de Razende Bol. Daar 

moet dan niet iemand midden op de dag aankomen, want dan is er vaak al geen “houden” meer aan. 

Vanaf ‘s ochtends vroeg aanwezig zijn is een randvoorwaarde om de zaken goed in de hand te kun-

nen houden, zicht te krijgen op het gebruik en ook daadwerkelijk aanspreekpunt te zijn voor bezoe-
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kers. We hebben het dan over bijv. Pinksteren, Hemelvaartsdag en een aantal weekenden in juli. In 

2012 bijvoorbeeld 10 dagen. Deze kunnen worden ingevuld door de volgende organisaties: EL&I, 

PNH, gemeente Texel, KLPD (?) en Landschap Noord-Holland. 

Dit wordt met alle beheerders in een beheeroverleggroep afgestemd. Actie 7. 

 

 
Kluut. Foto Menno Schaefer 

 

d. Draagvlak 
 

Uiteraard moet er draagvlak zijn voor dit plan, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Dit 

plan wordt dan ook naar diverse organisaties gestuurd en op diverse gelegenheden gepresenteerd. 

Het plan kan alleen tot uitvoering komen onder de randvoorwaarde, dat de instrumenten ook door 

de verschillende organisaties gefaciliteerd worden. 

De uitvoering is afhankelijk van capaciteit, die ingezet kan worden voor de verschillende acties. Het 

plan wordt alleen een succes als het breed gedragen wordt door gebruikers, beheerders en bevoeg-

de gezaghebbers/overheden. De eerste actie is om hierover regelmatig bijeen te komen met boven-

genoemde doelgroepen en dus een klankbordgroep Razende Bol in te stellen. 

 

Actie 8. 

Instellen Klankbordgroep RB: actie Landschap Noord-Holland. Het werkatelier kan gezien worden als 

eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep. 
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Razende Bol vanuit het zuidwesten. Foto Beeldbank Rijkswaterstaat / Rens Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart Paul Mouwes 

Cover: Beeldbank Rijkswaterstaat / Rens Jacobs 
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Bijlage 1 

 

Verslag Werkatelier Razende Bol 12 mei 2011 
 

Inleiding:  

In het Regionaal College Waddengebied (RCW) werken rijk, provincies, gemeenten en waterschap-

pen samen aan de uitwerking van de strategische hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid. Daarnaast 

heeft het RCW een coördinerende taak  bijvoorbeeld voor de handhaving van wet en regelgeving en 

voor de afstemming van allerlei overheidsplannen en initiatieven in het Waddengebied. 

Beheerraad 

Om het beheer op elkaar af te stemmen is besloten dat natuurbeheer binnen het Regionaal College 

Waddengebied (RCW) een specifieke plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. De Beheerraad 

als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergro-

ten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt. De rol van de Beheerraad is adviseren, signale-

ren, agenderen en onderling afspraken maken ten aanzien van de uitvoering van het natuurbeheer 

in het waddengebied en met name op de Waddenzee. Aan de beheerraad nemen deel:  

Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger 

Landschap, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslan (namens de waterschappen), Rijkswaterstaat Noord 

Nederland, Ministerie LNV directie Regionale Zaken vestiging Noord, ministerie van Defensie en de 

Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers. 

 

In 2009 hebben een paar mensen, betrokken met het gebied, hun oog laten vallen op de Razende 

Bol. De Razende Bol een gebied met veel natuurwaarden, ongerept,  maar ook aantrekkelijk voor de 

recreatie.  Er hebben allerlei organisaties een link met de Razende Bol. Er zijn gebruikers, beheer-

ders, handhavers, maar er is geen partij die alles bij elkaar brengt. 

 

De Beheerraad heeft toen besloten, om een pilot Razende Bol op te zetten. Een projectgroep met 

Staatsbosbeheer, RWS, LNV, RCW en Landschap Noord-Holland heeft zich toen over het opzetten 

van de pilot gebogen. 

 

Wat is de beleids- beheeropgave?  

Wie neemt welke verantwoordelijkheid? 

Hoe kunnen we dat met elkaar afspreken?  

De beheeropgave ligt op het vlak van de recreatie en natuur. Er is wel algemeen beleid, maar niet 

toegespitst op een dergelijk gebied. Alleen sectoraal en niet integraal. 

Het samengaan van natuur en recreatie: daarop ligt vandaag het accent. 

 

Dat begint met regie en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wat we moeten doen om de 

recreatie in goede banen te geleiden. 

Vanuit die gezamenlijke visie kunnen beheerinstrumenten worden benoemd en ingezet, en worden 

afgesproken worden wie welk deel van de uitvoering voor zijn rekening neemt. 

 

Landschap Noord-Holland is door de Beheerraad gevraagd de pilot te trekken. 

Landschap Noord-Holland heeft een zwaartepunt in Den Helder. Razende Bol is grondgebied van de 

gemeente Texel, maar wordt veelvuldig gebruikt door de Helderse bevolking. Landschap Noord-

Holland participeert in het BC Helderse Vallei. 
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• Dagvoorzitter (Joke Geldorp) stelt zichzelf voor en in welke hoedanigheid: voorzitter ILG Texel, 

Razende Bol hoort bij Texel 

• Vertelt wie het organiseert : Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat samen en waarom: 

Rijkswaterstaat vanwege opstellen Beheerplan Natura 2000, LNH vanwege Noord-Hollandse be-

trokkenheid bij natuur in de Noordzeekustzone en Waddenzee. 

• Wat het doel is van de middag 

- Kennis bij elkaar brengen 

- Focus op benoemen van belangen (regelgeving staat nu niet centraal), 

- Waar gaan belangen samen waar is spanning 

- Waar liggen de knelpunten? Zijn deze oplosbaar, zo ja oplossingsrichtingen uitzetten, zo 

niet wat dan?  

- Benoemen van onderdelen van mogelijke gedeelde visie op integraal beheer 

• Wat we deze middag gaan doen en wie daar welke rol in heeft: 

- Inleiding door Elly Kuiper over betrokkenheid en ambities met betrekking tot de Razende 

Bol 

- Inleiding over de natuurwaarden, door Hans Lammers van Rijkswaterstaat, als projectleider 

van het opstellen van beheerplan Natura 2000. 

- Aansluitend geeft hij een overzicht wat allemaal verder gebeurt op en rond de Razende Bol 

- Workshop waarin de verschillende belangen elkaar ontmoeten: waar gaat het goed samen 

en waar liggen knelpunten en zijn die wel of niet oplosbaar? Gebeurt in groepjes en komt 

daarna plenair terug. 

- Na pauze vragen we in een tweede workshop de deelnemers mee te denken over beheer-

aspecten van de razende bol. Voor ieder aspect een aparte tafel. Toelichting volgt na de 

pauze. 

- Aan eind van de middag blikt  Elly Kuiper nog terug op de middag en wat dit volgens haar 

betekent voor het vervolg. 

 

 

13.10 Inleiding door Elly Kuiper, Landschap Noord Holland  
- Stelt zichzelf voor 

- Vertelt iets de Beheerraad en het voorstel van de beheerraad om de Razende Bol als pilot te 

gebruiken hoe je komt tot een integrale beheervisie 

- Rol en ambitie van LNH hierin 

- Relatie met Beheerplan Natura 2000  

13.20 Inleiding Natuur op de kaart door Hans Lammers  

- Stelt zichzelf voor en waarom hij praatje (RWS opstellen beheerplan Natura 2000) 

- Doel is dat in ‘ gewone mensentaal’ de deelnemers een beeld krijgen van de natuurwaarden 

op en rond de Razende Bol, nog even los van de officiële beschermingszones. 

- Er is een grote (lege) kaart met luchtfoto op A0 (2x) beschikbaar, waar op getekend en ge-

schreven kan worden 

- Ook beschikbaar voor ieder een A3 gemaakt met daarop de belangrijkste natuurwaarden 

van de Razende Bol al ingetekend.  

- Luchtfoto met natuurwaarden/soorten is ook op PowerPoint beschikbaar 

- Daarnaast is er een schema voor iedereen beschikbaar met informatie over de belangrijkste 

natuurwaarden. 

Hans vertelt dit aan de hand van PowerPoint (met daarin kaart van natuurwaarden) 

Aan de muur hangt een blanco luchtfoto waar nog toevoegingen gemaakt kunnen worden. 

Ook is een kaart beschikbaar waarop het artikel 20 gebied staat 
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13.40  Aansluitend schets van de andere functies, ook door Hans Lammers  

- Deze zijn ook van te voren geïnventariseerd en in beeld gebracht, alleen benoemd, geen 

uitwijding. Dit is ook op papier schematisch beschikbaar (en wordt uitgedeeld voor aan-

vang). Deelnemers kunnen nog aanvullingen maken.  

 

Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen twee groepen: 

• Recreatie  

o Georganiseerd  

o Ongeorganiseerd 

• (Overige) beroepsactiviteiten: 

o Defensie 

o Kleinschalige Visserij 

o Bevoorrading Platforms 

o Strandvonder 

 

Eerste Workshop:   

• Groepen (2): Recreatie ontmoet natuur 

• Groep (1) Overige beroepsactiviteiten ontmoeten natuur 

Per activiteit wordt besproken en benoemd: 

• Zijn activiteiten wel of niet combineerbaar? 

• Benoemen waarom wel of niet en onder welke voorwaarden wel of niet (knelpunten be-

noemen) 

• Zijn eventuele knelpunten oplosbaar? 

• Wat is er nodig om het op te lossen? 

• Wie zijn daar bij nodig? 

• Wie gaat dit verder brengen? 

 

In tweede workshop wordt per beheeraspect gevraagd aan de deelnemende partijen mee te denken 

over de invulling van een aantal beheeraspecten, te weten:  

• Educatie en voorlichting  

• Wat is wel of niet toelaatbaar en waar 

• Vergunningverlening, handhaving en inspectie  

• Gastheerschap. 

• Wat is nodig/wenselijk? 

• Wat komt daarbij allemaal kijken (knelpunten, kansen etc.) 

• Wie zijn daarbij nodig? 

• Wie gaat het verder brengen/trekken? 

• Wat is uw eigen rol in deze? 

 

Samenvatting van de conclusies/reacties: 

• Resultaten: beroepsactiviteiten ontmoeten natuur 

 

In algemene zin: Te regelen met vergunningen 

Defensie niet zonder meer combineerbaar. 

Schriftelijke strenge voorwaarden zijn nodig (EL&I) voor schietoefeningen. 

Idem voor helikoptervluchten : geldt minimale vlieghoogte ook voor heli’s? Uitzoeken. Er is 

NB-wet vergunning- plicht. 

Uitzoeken wetenschappelijke norm van zonering (500m?) 
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Waarom bij Razende Bol? 

 

Visserij:  staand want: gelimiteerd en alleen aan de westzijde, wordt niet gezien als knel-

punt.  

 

Baggerschepen: 

Zie tabel (welke tabel?): licht is een probleem, dat kan worden opgelost door de lichtbron af 

te schermen 

 

• Recreatie ontmoet natuur 

Evenementen: zijn te regelen met vergunningen. Knelpunt is: wat is een evenement? Hier 

zouden toetsingscriteria voor moeten zijn/komen. Aantal zaken zijn via de APV te regelen. 

Verder recreatief gebruik is niet te regelen met vergunningen. 

De kiltesurfers gebruiken het strand alleen om te landen en de vlieger op te laten. 

Zgn. eco-boten varen soms het hele eiland rond en zijn dan een probleem. Volgens de aan-

wezigen is vooral de ongeorganiseerde recreatie een probleem. Onkunde is vaak een oor-

zaak. 

De recreanten komen vooral vanaf Den Helder. 

Er is veel consensus onder de aanwezigen over de belangrijke rol, die voorlichting moet spe-

len in dit verband. 

Sommigen zien al 30 jaar geen verandering. Hun conclusie is, dat er dus geen schade wordt 

toegebracht. 

Anderen vragen zich af of De Razende Bol niet gewoon afgesloten zou moeten worden 

vanwege de bijzondere natuur. 

Hele traject van informeren- bewustwording (voorlichting/educatie)- creëren draagvlak-  

aanspreken op gedrag (recreanten onderling) tot handhaving moet gedekt zijn. Voorlich-

ting: begin met welkom heten en spelregels en niet met nee. 

Onderling elkaar aanspreken werkt goed. Werkt alleen als er ook wordt opgetreden. 

Sociale controle werkt het best, maar is lastig “te organiseren”.  

De recreanten  moeten de spelregels snappen, er moeten goede argumenten zijn. Begrip 

start met communicatie/voorlichting. Uit de inventarisaties van de natuurwaarden vloeien 

de spelregels voort. Hierover vindt voorlichting plaats, maar uiteindelijk moet je kunnen 

handhaven. De communicatie/voorlichting moet in het begin van het seizoen starten.  

Er is ook zonering nodig: ruimte voor natuur, zodat in het vrije deel meer kan. Er moet een 

grotere afstand komen tot gevoelige soorten. 

 

Over voorlichting is verder nog het volgende opgemerkt: De doelgroep moet natuurlijk de 

bezoekers zijn aan de RB. Dat zijn de omwonenden. Er is een duidelijke informatiebehoefte. 

Maak duidelijk waar het over gaat. 

Hoe voorkom je, dat je reclame maakt voor het gebied en dat er nog meer bezoekers op het 

gebied afkomen? Is een aandachtspunt. 

De boodschap moet zijn, dat je uitlegt, dat er beperkingen gelden en dat die gebaseerd zijn 

op de waarden van het gebied. Hiervoor zijn er regels en sancties ontstaan. De bezoeker 

moet bondgenoot worden, het gaat om bewustwording en het opwekken van medever-

antwoordelijkheidsgevoel. 
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Plaatselijke pers inschakelen heeft effect. Lezingen worden ook genoemd als middel om de 

bevolking te bereiken. 

 

Er wordt een in Australië gebezigd gezegde aangehaald: take only pictures, leave only foot-

prints. 

De voorlichting moet zich vooral in de zomermaanden afspelen, en dan met name in de 

weekenden. 

Is het mogelijk om informatie op de Waterkaart te krijgen? 

Wellicht kan een strandbroeder als “ mascotte” worden gebruikt. 

Is website “Razende Bol” maken een idee? 

Via GPS zouden de coördinaten van de geldende begrenzing art.20 bekend moeten worden, 

zodat ze op de (digitale) nautische kaarten gezet kunnen worden. 

 

Educatie 

Elke kitesurfer volgt les. Daar kun je op aansluiten, moet je ze zien te bereiken. Onderling is 

er een sterke sociale controle. Er zijn maar een paar rotte appels.. 

Benader ook kinderen als toekomstige doelgroep. Educatie dient vooral dichtbij de RB te 

zijn: haven/sluis. 

 

 

Gastheerschap 

Aanwezig zijn/ zichtbaar zijn van gastheren is belangrijk. Capaciteit/ geld ! Idee: meldplicht 

bij wadlandwacht ? Dit idee moet bestuurlijk worden aangekaart. Zou een huisje (meldpunt 

wacht) werken? Misschien werkt een springkussen wel beter.  

Vgl. buitenland: rangerpost op locatie in de piekperiode is misschien een optie. Dan zou de 

zuidoostelijke punt van de RB in aanmerking kunnen komen. Je bereikt je doelgroep recht-

streeks. Neem De Kreupel als voorbeeld. 

Wellicht zijn er vrijwilligers te vinden als gastheren. 

Gastheerschap en voorlichting zijn goed te combineren. Sommigen vinden handhaving en 

gastheerschap lastig te combineren (pettenprobleem):” Uniform”  werkt volgens sommigen 

lastig. Anderen vinden combinatie wel zinvol en noodzakelijk, maar benadrukken, dat  daar-

voor bepaald type mens nodig is. 

Gastheren moeten over het algemeen: weten waar ze het over hebben, zaken simpel kun-

nen uitleggen, niet gelijk veroordelen, mensen moeten zich welkom voelen, kennis van za-

ken hebben. En met name:  Op de plek zijn! Vooral overdag.  

 

Monitoring (weten=meten) van de recreatie is nodig; er worden teveel aannames gedaan. 

Breng de bezoekers in kaart en stem hier je communicatie op af.  

Er zou  met een soort nulmeting moeten worden gestart. 

 

Handhaving 

Er is een groep, die misbruik maakt van de RB en die een doorn in het oog zijn van handha-

vers en natuurliefhebbers. 

Belangrijk: er moet een beheerder beschikbaar zijn! 

Paar dagen per jaar is het een heksenketel. Dan moet je er kunnen zijn. 
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Prikacties op hoogtijdagen. 

Helaas: de noordkant is niet af te zetten. 

Suggestie: richt je op de probleemveroorzakers uit Den Helder (bierdrinkende BBQ-ers). 

Er moet bebording komen wat wel en niet mag. 

Reken je niet rijk aan folders: ze worden vaak niet gelezen. 

Het toezicht moet projectmatig worden georganiseerd. Er moet een handhavingsplan wor-

den opgesteld, waarbij de capaciteit van de diverse organisaties kan worden ingepland. 

Daarna geldt dat afspraak=afspraak. 

Om dit te bereiken, moet de dienstleiding/directies van de diverse organisaties het verhaal 

onderschrijven. Staatsbosbeheer, ELI, KLPD, PNH en Landschap Noord-Holland  moeten sa-

men optrekken. (Een van de knelpunten is de bemensing van de Phoca.) Er moet 1 aan-

spreekpunt/ trekker komen.  

Er is een erecode! Een aantal aanwezigen vindt dat de erecode een wettelijke basis (bijv. in 

de APV) zou moeten krijgen. Meer bekendheid met de erecode zal helpen. Zo staat bijv. in e 

erecode, dat op de platen niet mag worden ge-BBQed, dat bij droogvallen aan boord moet 

worden gebleven en ‘s nachts niet van boord mag worden gegaan. 

Sancties moeten mogelijk zijn (zal met name op basis van de Flora en Faunawet zijn) en er 

moet een pakkans zijn. 

 

Zonering 

Is er een zonering in tijd mogelijk? 

De broedvogels vragen een voldoende afstand. Optimaal effect bereik je met een artikel 20-

gebied. 

De recreatie vindt overigens vrij geconcentreerd plaats, langs de z-o kust. 

 

 

Aan het eind van de middag is de conclusie: 

 

Eerst stap is nu belangrijk: Er moet een visie voor het beheer worden opgesteld, die gedeeld 

wordt door de verschillende overheden: provincie, rijk en gemeenten. Deze middag zijn veel 

bouwstenen aangeleverd voor het opstellen van de visie, Landschap Noord-Holland, ga hiermee 

aan de  gang! 

 

 


