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In de eerste nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de nieuwe wadloopverordening. Inmiddels zijn 
ook de beleidsregels vastgesteld door de drie provincies. Een groot aantal regels is niet nieuw, ze 
beschrijven hoe op dit moment al wordt gewerkt.  
 
In de beleidsregels wordt aangegeven welke regels er bij het wadlopen gelden en criteria 
vergunningverlening. De beleidsregels beschrijven o.a. de grootte van de groepen, de vereiste 
begeleiding van groepen, de uitrusting van gidsen, de aanwezige hulp- en reddingsmiddelen en hoe 
moet worden omgegaan met veiligheidsaspecten en risico’s. Ook de opleiding (eindtermen) voor 
wadloopgidsen en het reglement van de onafhankelijke Veiligheid Adviescommissie Wadlopen 
(VACW) maken onderdeel uit van de beleidsregels.  
 
In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige 
situatie en wat dit voor u betekent. De tekst van de beleidsregels met bijbehorende bijlagen zijn bij 
deze nieuwsbrief  toegevoegd. De beleidsregels zullen pas begin januari worden gepubliceerd op 
www.overheid.nl. 
 
 

Vergunningen en wat is er veranderd ? 
 
Voor het wadlopen gold ook in het verleden al een vergunningplicht. In sommige gevallen kon een 
ontheffing worden aangevraagd. In de nieuwe situatie worden vijf type vergunningen onderscheiden 
(categorie A. t/m E.). Er zijn geen ontheffingen meer. Veel regels zijn gelijk gebleven. Per 
vergunningscategorie worden de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen weergegeven.  

 
Categorie A, wadlooptochten met grote groepen.  
Deze vergunning kan worden aangevraagd door wadlooporganisaties. In de regels voor 
wadlooptochten met grote groepen is een aantal wijzigingen aangebracht:  
- Vanwege veiligheidsredenen is de groepsgrootte teruggebracht van 70 naar 60 personen. 
- Er is geen beperking meer van maximaal 2 groepen per laagwaterperiode .  
- Het aantal gidsen en begeleiders is afhankelijk van de groepsgrootte gemaakt: 

a. Een groep van maximaal 12 deelnemers moet worden begeleid door tenminste 1 gids.  
Een belangrijke wijziging is dat de gids vóór aanvang van een wadlooptocht een deelnemer 
moet aan wijzen die hem/haar kan vervangen bij een calamiteit/incident. Hij/zij instrueert 
deze deelnemer hoe te handelen als er iets met hem/haar gebeurt. De wadlooptocht mag 
niet worden gehouden als er geen deelnemer zich bereid heeft verklaard te handelen bij een 
calamiteit/incident. 

b. Een groep van 13 tot en met 24 deelnemers moet worden begeleid door tenminste 2 gidsen; 
c. Een groep van 25 tot en met 36 deelnemers moet worden begeleid door tenminste 2 gidsen 

en 1 begeleider; 
d. Een groep van 37 tot en met 48 deelnemers moet worden begeleid door tenminste 3 gidsen 

en 1 begeleider of tenminste 2 gidsen en 2 begeleiders;  
e. Een groep van 49 tot en met 60 deelnemers moet worden begeleid door tenminste 3 gidsen 

en 1 begeleider of tenminste 2 gidsen en 2 begeleiders. 
De gidsen dienen in het bezit te zijn van een erkenning tot wadloopgids (in de vorm van een pas) en 
de begeleiders dienen in het bezit te zijn van een begeleiderspas. 



Categorie B, wadlooptochten zonder deelnemers 
Voor het houden van wadlooptochten zonder deelnemers is nagenoeg niets veranderd. Voor deze 
activiteit moet u vergunning aanvragen en moet u op het Wad kunnen aantonen dat u vergunning 
voor deze activiteit heeft. Dit doet u met een solopas, die u bij de provincie Fryslân kunt aanvragen.  
 

Categorie C, wadlooptochten met maximaal 12 deelnemers 
Deze vergunning kan worden aangevraagd door wadloopgidsen die in het bezit zijn van een 
erkenning tot wadloopgids voor een bepaalde route of bepaalde routes. Een belangrijke wijziging is 
dat de vergunninghouder vóór aanvang van een wadlooptocht een deelnemer dient aan te wijzen die 
hem/haar kan vervangen bij een calamiteit/incident. Hij/zij instrueert deze deelnemer hoe te 
handelen als er iets met hem/haar (de gids) gebeurt. De wadlooptocht mag niet worden gehouden 
als er geen deelnemer zich bereid heeft verklaard te handelen bij een calamiteit/incident.  
 
Wadloopgidsen die niet eerder in het bezit zijn geweest van een vergunning (voormalige B-
vergunning) voor het mogen organiseren en begeleiden van wadlooptochten met maximaal 12 
personen, moeten een referentie meesturen van de wadlooporganisatie waar de opleiding tot gids is 
gevolgd. Daarnaast moet een theoretische toets bij de provincie Fryslân worden afgelegd. Dit geldt 
alleen voor het overgangsjaar 2020! 
Vanaf 1 januari 2021 zal deze toets door de onafhankelijke examencommissie, gevormd door de 
gezamenlijke wadlooporganisaties, worden afgenomen. De wadlooporganisatie kan u daarover t.z.t. 
verder over informeren. 
 

Categorie D, tochten op  droogvallende platen (vergunning met een beperking 
in tijd/plaats) 
Voor het houden van een tocht op een droogvallende plaat is de vergunningplicht nieuw.  De 
vergunningplicht geldt voor alle tochten vanaf 8 personen op de platen op het grondgebied van de 
provincies Groningen en Noord-Holland en zij binnen een straal van 500 meter van het vaartuig 
blijven. In Fryslân geldt deze vergunningplicht voor tochten waar meer dan 50 personen aan 
deelnemen mits zij binnen een straal van 500 meter van het vaartuig blijven 
Tochten worden begeleid door daarvoor aangewezen begeleiders. Het aantal begeleiders is 
afhankelijk van de groepsgrootte; één bij groepen tot 50 deelnemers, twee bij groepen tot 100 
deelnemers en drie bij groepen tot 150 deelnemers. Indien men verder dan 500 meter wil lopen is 
een vergunning als bedoeld onder C vereist en dienen deze tochten begeleid te worden door 
wadloopgidsen met een erkenning. 
 

Categorie E, natuur-educatieve tochten (vergunning met een beperking in 
tijd/plaats) 
Voor natuur-educatieve tochten kon in het verleden een ontheffing worden aangevraagd, maar geldt 
nu een vergunningplicht. De natuur-educatieve tochten worden begeleid door daartoe aangewezen 
begeleiders. Tochten mogen alleen worden gehouden in de door de provincies aangewezen 
gebieden. Het gaat hier om 25 gebieden en één route, waarbij met coördinaten is aangegeven tot 
hoe ver gelopen mag worden. Het gebied voormalige dam/witte brug (Ameland) is komen te 
vervallen. Hiervoor is een nieuw gebied aangewezen bij de veerdam/Nes Ameland). 
De gebiedenkaart wordt op de provinciale website geplaatst. 
 
 

Wadloopgids of begeleider, wat is er veranderd? 
 
In de afgelopen jaren zijn er door wadlooporganisaties meerdere benamingen voor gidsen gebruikt; 
aspirantgidsen, gidsen in opleiding, hulpgidsen etc. In de praktijk gaf dit onduidelijkheden. In de 



nieuwe beleidsregels is daarom geen onderscheid meer gemaakt; er zijn wadloopgidsen en 
begeleiders.  
 
Het wadlopen met grote groepen moet onder begeleiding van één of meerdere erkende 
wadloopgidsen en begeleiders plaatsvinden. Wadlooptochten met max. 12 deelnemers moeten 
onder begeleiding van één erkende wadloopgids plaatsvinden. Provincies hebben sinds 2001 samen 
met de wadlooporganisaties criteria vastgesteld waaraan een wadloopgids moet voldoen. Dit zijn de 
eindtermen wadloopgidsen. De wadlooporganisaties hebben deze eindtermen wadloopgidsen 
opgenomen in hun opleiding tot wadloopgids. Bij het voldoen aan de eindtermen wadloopgidsen kan 
een erkenning tot wadloopgids (in de vorm van een pas) worden aangevraagd bij de provincie 
Fryslân.  
 
Voor het begeleiden van tochten op drooggevallen platen en natuur-educatieve tochten is een 
erkenning niet noodzakelijk. De begeleider moet wel in het bezit zijn van een begeleiderspas.  
 
Voor het houden van tochten zonder deelnemers moet u in het bezit zijn van een solopas. 
 
Een wadloopgids kan ook begeleider zijn bij tochten gehouden op droogvallende platen of natuur-
educatieve tochten. Deze persoon dient dan wel als begeleider vermeld te staan op de overzichtlijst 
van begeleiders die de organisator bij de aanvraag van een vergunning  dient toe te voegen. 
Het kan zijn dat gedurende het jaar/vergunningtermijn er nieuwe begeleiders bijkomen en afvallen. 
Dat dient dan door de betreffende vergunninghouder aan het bevoegd gezag gemeld te worden.  
De nieuwe begeleiders kunnen pas ingezet kunnen worden als ze in het bezit zijn van een 
begeleiderspas. Hou er rekening mee dat voor de aanmaak van een pas er minimaal 2 weken mee 
gemoeid is. 
 

Bestaande gidsen; overgangsfase  
Als overgangsfase kunnen wadlooporganisaties voor de huidige gemachtigde gidsen die al vele jaren 
ervaring, kennis en vaardigheden op het Wad hebben opgedaan èn bij de provincie op 31/12 ‘2019 
als gemachtigde gids geregistreerd staan en niet in het bezit zijn geweest van een B-vergunning,  een 
verklaring afgeven dat ze voldoen aan de eindtermen voor een bepaalde route(s). De zgn. 
gemachtigde gidsen kunnen een erkenning tot wadloopgids (in de vorm van een pas) voor het 
begeleiden van tochten, georganiseerd door een wadlooporganisatie, bij de provincie Fryslân 
aanvragen. Bij twijfel kan een theoretische toets bij de provincie worden afgenomen. 
Indien men zelfstandig verkenningen wilt doen, dient men naast de erkenning ook een vergunning 
als solo-loper aan te vragen (categorie B). 
 
Indien een gemachtigde gids van een wadlooporganisatie ook als zelfstandige gids met 12 personen 
het Wad op wil en deze niet eerder in het bezit is geweest van een B-vergunning, dient men getoetst 
te worden aan de eindtermen. Indien men geslaagd is kan een vergunning (categorie C) aangevraagd 
worden. 
 
Als overgangsfase geldt daarnaast dat wadloopgidsen die in het bezit zijn (geweest) van een zgn. B-
vergunning voor een bepaalde route(s), daarmee al hebben aangetoond dat hij/zij voldoet aan de 
eindtermen wadloopgidsen. Deze wadloopgidsen kunnen voor die route(s) een erkenning aanvragen 
bij de provincie Fryslân.  

 
Bestaande gidsen; nieuwe routes 
Bent u een wadloopgids (voormalige B-vergunning houder) en wilt u een uitbreiding van het aantal 
routes of een erkenning voor het gehele Wad, dan moet u daarvoor een theoretische toets bij de 
provincie Fryslân doen. Vanaf 1 januari 2021 zal deze toets door de onafhankelijke 
examencommissie, gevormd door de gezamenlijke wadlooporganisaties, worden afgenomen.  
 



Nieuwe Gids  
Wilt u wadloopgids worden, dan moet u eerst een opleiding volgen om aan de eindtermen 
wadloopgids te voldoen. Daarna kunt u een erkenning aanvragen. Deze opleidingen worden via de 
gezamenlijke wadloopverenigingen georganiseerd. Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, 
dan kunt u een erkenning bij de provincie Fryslân aanvragen.  
 

Begeleider 
Bent u begeleider, dan moet u in het bezit zijn van een begeleiderspas. Deze kunt u aanvragen bij de 
provincie Fryslân.  
 

Solo-loper 
Loopt u zonder deelnemers op het wad dan moet u met een solopas kunnen aantonen dat u hiervoor 
een vergunning hebt. Deze vraagt u gelijktijdig met de vergunning aan.  
 

 
Vergunning aanvragen ? 
 
Als u nu in het bezit bent van een vergunning of een ontheffing o.g.v. de Wadloopverordening 1996 
dan loopt deze tot 1 maart 2020. Vanaf 1 januari 2020 kunt u een nieuwe vergunning aanvragen voor 
de periode van 1 maart 2020-1 maart 2026 voor één of meerdere categorieën op de website van de 
provincie Fryslân. Bij de aanvraag vragen we u om een aantal stukken mee te sturen. Zo moet u bij 
een aantal aanvragen een overzicht van in te zetten wadloopgidsen en begeleiders meesturen.  
 
Als u niet eerder in het bezit bent geweest van een vergunning gaat de vergunning in vanaf de datum 
dat de vergunning wordt afgegeven met een eindtermijn van 1 maart 2026. 
 

Als u een erkenning tot wadloopgids, een solopas of een begeleiderspas wilt aanvragen dan kunt u 

vanaf 1 januari 2020 terecht op de website van de provincie Fryslân. 

Vragen  
Nadere informatie kunt u na 1 januari 2020 vinden op de website van de provincie Fryslân. Heeft u 

vragen over het aanvragen van de vergunning of de erkenning tot wadloopgids en overige passen 

dan kunt u uw vraag stellen via wadlopen@fryslan.frl  
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