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Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Vorig najaar hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân de VACW ingesteld en zijn de voorzitter en de
leden benoemd.
Taak van de VACW:
1.

De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd Gedeputeerde Staten met betrekking tot
alle veiligheidsaspecten van het wadlopen.

2.

Van de beoordeling bedoeld in het eerste lid brengt de adviescommissie een integraal
schriftelijk advies uit aan het college.

3.

De commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding en onafhankelijkheid van de
door examencommissie gehouden toetsen.

Hieronder stellen de leden en adviseurs zich in ’t kort voor.
Ineke van Gent is benoemd als onafhankelijk voorzitter van de VACW en is burgemeester van
Schiermonnikoog.
Mijn naam is Jan Overduin.
Sinds 1993 doe ik aan wadlopen en sinds kort lid van de VACW.
Vanwege de veiligheid doe ik dat echter vrijwel nooit alleen maar samen met een collega-gids.
Voor mij is wadlopen genieten van de weidse natuur en deelnemers het wad te doen beleven.
Daarnaast vaar ik al een aantal jaren als vrijwilliger op schepen die wadlopers wegbrengen
(Brakzand) of ophalen (Rottum).
Mijn naam is Luppo Deuntje.
Ik ben sinds 1997 actief als wadloopgids bij Dijkstra’s Wadlooptochten, maar ben ook in het bezit van
een eigen vergunning om groepen tot max 12 personen over het Wad te leiden. Sinds vorig jaar ben
ik lid van de VACW en voor mij is veiligheid erg belangrijk.
Jaarlijks tracht ik samen met Henk Postma een oefening te organiseren zodat wadgidsen en
reddingsdiensten elkaar beter leren kennen op het gebied van samenwerking, communicatie etc.
Mijn naam is Harriët Stalman.
Vanaf 1988 vaar ik op het Wad met gasten. De eerste jaren vooral op het oostelijk Wad, maar de
laatste jaren vanuit Harlingen. Omdat wij als historische zeilschepen ook regelmatig droogvallen, vind
ik het belangrijk dat wij ons houden aan de regelgeving omtrent het droogvallen en wadlopen rondom
de schepen. Educatie hierin aan de schippers is van groot belang. Mijn taak is het behouden van dit
voorrecht in de regelgeving.
Mijn naam is Nanette L. Caviët.
In 2008 ben ik in opleiding gegaan tot wadloopgids. Ik ben gids bij Stichting Wadloop Centrum
Pieterburen en heb een vergunning om met maximaal 12 deelnemers op het gehele Nederlandse wad
te mogen lopen. Voorts heb ik een natuur-educatieve vergunning. Mijn rol in de VACW vind ik divers.
Onder andere signaleren van problemen nu en in de toekomst. Proberen meedenken in het zoeken
van oplossingen.
Mijn naam is Henk Postma.
Als wadloopgids is, naast kennis van het wad, de veiligheid voor mij de hoogste prioriteit. Al meer dan
10 jaar houd ik me, samen met Luppo Deuntje, bezig met de organisatie van de jaarlijkse
wadloopoefening. Een gezamenlijk collectief acht ik van groot belang, daarom ben ik blij met de
samenwerking met KNRM, Kustwachtcentrum en Veiligheidsregio Fryslân.

Mijn naam is Tim Abelen.
Wadloper sinds 2013. In 2016 ben ik begonnen als gids bij de wadloopvereniging Arenicola. Inmiddels
heb ik een vergunning om zelfstandig te gidsen. Sinds 2021 neem ik zitting als nieuwste lid van de
VACW. Veiligheid vind ik een belangrijk element bij het wadlopen. Ik zie mijn rol binnen de commissie
om te adviseren met ongewone wadlooptochten en de gevaren die daarbij komen kijken.
Mijn naam is Pieter Ros.
Wadloopgids en vanaf 2019 werkzaam bij de Veiligheidsregio Fryslân als waterfunctionaris bij de
CRW (Coördinatieregeling Waddenzee), een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken
zijn bij hulpverlening op de Waddenzee. Ik neem deel aan de VACW als adviseur namens de
Veiligheidsregio Fryslân en de CRW met als doel om de veiligheid van het wadlopen te bevorderen,
daarover te adviseren en de samenwerking met hulpverleningsdiensten te organiseren.
Mijn naam is Roland Wijmenga.
Ik werk bij Rijkswaterstaat. Ik ben geen wadloper maar vanaf 2000 vanuit RWS betrokken bij het Wad.
Heb veel contacten met allerlei partijen met het oog op de veiligheid en natuuraspecten van het
wadlopen.

