
NIEUWSBRIEF 

Signalering overtreding  

Regelmatig ontvangt de provincie Fryslân berichten naar aanleiding van overtredingen tijdens het 
wadlopen. Veelal worden deze ingediend per e-mail, echter op het verkeerde e-mailadres. Graag 
maken wij u erop alert dat dergelijke e-mails verzonden moeten worden naar de volgende e-
mailadressen:  

* M.b.t. wadlopen in Groningen: loketvth@provinciegroningen.nl  

* M.b.t. wadlopen in Noord-Holland: Contact - OD NHN 

* M.b.t. wadlopen in Fryslân: wnb@fryslan.frl  

Berichten over het signaleren van overtredingen die verzonden worden naar andere dan 
bovengenoemde e-mailadressen, zullen niet in behandeling genomen worden.  

Indien u een overtreding constateert en deze door wilt geven, kan dat door een melding te doen of 
door een handhavingsverzoek in te dienen.  

* Melding: betreft een constatering van een overtreding of ongeregeldheid, welke gemeld wordt bij de 
betreffende provincie. Deze melding zal meegenomen worden in het toezichtsplan van de 
toezichthouder. In sommige gevallen besluit de provincie een waarschuwing te sturen n.a.v. 
binnengekomen meldingen. De aanvrager ontvangt geen terugkoppeling op de melding.  

* Handhavingsverzoek: betreft een constatering van een overtreding, welke via een officieel 
handhavingsverzoek wordt bij de betreffende provincie. De provincie zal in principe op het 
handhavingsverzoek binnen 8 weken een beslissing nemen. Tegen de beslissing kan bezwaar 
aangetekend worden door de indiener van het handhavingsverzoek of andere belanghebbenden. De 
inhoud van het handhavingsverzoek en de identiteit van de aanvrager worden bekendgemaakt aan 
degene die volgens het verzoek in overtreding is.  

Gebiedstoestemming 
 
De provincie Fryslân krijgt steeds meer klachten/vragen over de privaatrechtelijke aspecten m.b.t. het 
eigenaarschap van een kwelder. De provincie gaat hier niet over. De provincie gaat alleen over de 
publiekrechtelijke vergunningen op grond van de Wadloopverordening en Wet natuurbescherming.  

In het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee staat, dat iedereen zelf voor de afstemming met de 
terrein-/kweldereigenaar dient te zorgen. 

 
Verstoring 
De provincie heeft vernomen dat er morfologische veranderingen zijn in de wadlooproutes (meer slib 
op sommige routes). Er zijn meldingen binnengekomen dat in met name het gebied rond 
Engelsmanplaat/Smeriggat groepen zeehonden zijn/worden verstoord door wadlopers.  
 
Om hier extra aandacht op te vestigen gaat de bemanning van de  
Waddenunit (LNV) een aantal bordjes plaatsen nabij de startplaatsen van deze tocht met de tekst: 
 
“Zeehonden 
 
Een aantal wadlooproutes voert langs rust- en zoogplaatsen van zeehonden. 
De gewone zeehond krijgt momenteel haar jongen. Het is belangrijk voor deze dieren dat u afstand 
houdt en ze rust gunt. 
 

- Zodra een zeehond de kop opsteekt, bent u te dichtbij. 
- Wanneer een zeehond het water ingaat, is hij verstoord, niet nieuwsgierig”. 

 
Het gebied en de zeehonden worden de komende tijd gemonitord en als er geen verbetering optreedt, 
kan het zijn dat er een gebied sluiting wordt voorgesteld met de begrenzing van 1500 meter rondom 
de ligplaats.  
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Om verstoring van zeehonden en vogels te voorkomen, dient men het wadlopen uit te voeren conform 
de gedragsregels zoals die zijn verwoord in het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee (zie hieronder). 
Komende periode zal er vanuit diverse organisaties extra aandacht zijn op het terrein van Toezicht en 
Handhaving. 
 
Gedragsregels uit het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee 
 
Mitigerende maatregelen en gedragsregels ten aanzien van niet-vergunningplichtige activiteiten 
(categorie 4) 
B4.1.3 Wadlopen, zwerftochten en excursies op wad en kwelder (inclusief lokale betreding);  
 
1.  De gids zorgt er voor dat de groep bij elkaar blijft, uitzwermen moet worden voorkómen; 
2.  Het meenemen van honden is niet toegestaan;  
3.  Geluidsapparatuur, anders dan voor communicatiedoeleinden en de veiligheid, is niet toegestaan; 
4.  Er mag geen afval en zwerfvuil in het gebied worden achtergelaten  
5.  In de broedperiode (1 april – 15 juli) worden broedkolonies op de kwelders gemeden en van solitair 
broedende vogels mogen geen nesten worden verstoord en/of vertrapt;  
6.  In de periode 15 april – 15 juli mag de eilandkwelder op Schiermonnikoog niet worden betreden;  
7.  Verstoring van groepen vogels moet worden voorkómen, dit geldt zowel op de foerageerplaatsen, 
de slaapplaatsen als op de hoogwatervluchtplaatsen;  
8.  Tot zeehondenligplaatsen wordt een afstand van minimaal 1500 meter in acht genomen;  
9.  Mosselbanken dienen, daar waar wadlooptechnisch mogelijk, te worden gemeden;  
10.Vertrek- en aanlanding locaties zijn in overeenstemming bepaald met de terreinbeheerder en over 
gewenste veranderingen van deze locaties zal overleg plaatsvinden tussen wadlooporganisaties en 
terreinbeheerders, met als doel beperking van verstoringen op de natuurwaarden, met name vogels.  
Zie ook subparagraaf 4.4.5.5 van beheerplan Schiermonnikoog (Lit. 81) en 4.4.6.5 van beheerplan 
Ameland (Lit. 80);  
11. Verstoring in de vastelandskwelders dient tot een uiterste te worden beperkt door: 

a. waar mogelijk gebruik te maken van de werkpaden van Rijkswaterstaat;  
b. de begroeide kwelder zoveel mogelijk te doorkruisen via een lijn loodrecht op de dijk;  

12. Voor het houden van natuureducatieve tochten zijn locaties (ontheffingsgebieden) aangewezen; 
13. Degene die wadlooptochten organiseert, dient deze tochten te registreren en jaarlijks door te 
geven aan het bevoegde gezag (provincie Fryslân). De registratie dient de volgende elementen te 
bevatten: het aantal gehouden tochten, het aantal deelnemers per tocht en de gelopen route. 
 
De provincie krijgt regelmatig meldingen binnen, dat houders die voor 1 of meerdere 
ontheffingsgebieden een vergunning hebben, buiten de begrenzing van het gebied lopen. Ze lopen dan 
vaak in de voetsporen van erkende wadgidsen die op zijn/haar vergunning met groepen van maximaal 
12 personen over het gehele Wad (of een gedeelte ervan) mogen lopen. Hier zal op worden toegezien. 
  
Daarnaast kwamen er ook klachten binnen over het betreden van (tijdelijk) gesloten gebieden. Veel 
gidsen gaven aan dat niet te weten. Verzoek om hiervoor de hydrografische zeekaarten te raadplegen 
waarop staat aangegeven welke gebieden (tijdelijk) gesloten zijn. 

Drones 

Tijdens wadlooptochten worden er regelmatig drones meegenomen. Zonder een vergunning is dit niet 
toegestaan! 

Aanvragen voor een wadloopvergunning/pas/erkenning wadgids 

Deze kunnen alleen digitaal ingediend worden via https://www.fryslan.frl/wadlopen.  

Wilt u alleen lopen op het Wad, dan dient u een solovergunning aan te vragen en tevens een 
aanvraag voor een solopas. 

Voor een vergunning zelfstandige gids om met max. 12 personen te lopen kunt u deze vergunning 
aanvragen als u in het bezit bent van een erkenning wadgids (hieronder meer info.). 

Voor een vergunning natuureducatieve tochten dient de aanvrager, indien deze de tochten ook 
begeleidt, naast de betreffende vergunningaanvraag ook voor zichzelf een begeleiderspas aan te 
vragen.  



Voor een vergunning droogvallende platen dient de aanvrager, indien deze de tochten ook 
begeleidt, naast de betreffende vergunningaanvraag ook voor zichzelf een begeleiderspas aan te 
vragen. Worden er ook andere begeleiders ingezet, dan dient er bij de vergunningaanvraag een 
overzicht van die begeleiders te worden bijgevoegd en dienen die personen zelf een begeleiderspas 
bij de provincie aan te vragen. 

Indien men begeleider of erkende gids is bij een wadlooporganisatie, vraagt de wadlooporganisatie de 
vergunning aan voor het organiseren van de wadlooptochten. De begeleiders die de tochten 
begeleiden, dienen zelf een begeleiderspas aan te vragen. De gidsen dienen in het bezit te zijn van 
een erkenning wadgids (zie hieronder). Men dient dan op de begeleiders/gidsenlijst te staan van de 
wadlooporganisatie waarvoor men loopt. 

Erkenning wadgids 

Indien u bezig bent met een opleiding tot wadgids en u deze dit jaar of in de volgende jaren afrondt, 
zal de toets aan de hand van de Eindtermen niet meer plaatsvinden op het provinciehuis maar door 
een door de wadlooporganisaties ingestelde examencommissie. Men verwacht dat in augustus de 
website met de benodigde informatie in de lucht gaat.  

Nadat u de toets met goed gevolg hebt afgerond, kunt u de erkenning tot wadgids bij de provincie 
aanvragen via https://www.fryslan.frl/wadlopen. U dient bij de aanvraag het eindtermenformulier dat u 
geslaagd bent, toe te voegen tezamen met een digitale foto (jpeg bestand!). Indien u als zelfstandige 
gids wilt lopen, kunt u nadat u in het bezit bent van een erkenning wadgids een aanvraag indienen om 
met groepen met maximaal 12 deelnemers te lopen. Dit formulier vindt u ook op 
https://www.fryslan.frl/wadlopen.  

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.   
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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. 

 

Overige nieuwsberichten 

Kustwacht gaat niet-spoedeisende hulp scheiden van de spoedeisende noodoproepen zie: 

https://www.knrm.nl/nieuws/kustwacht-gaat-niet-spoedeisende-hulp-scheiden-van-de-spoedeisende-

noodoproepen.  

 

Reddingsoefeningen                                                                                                                              

In de voorschriften staat dat de erkende wadgidsen verplicht is 1x in de 6 jaar mee te doen aan een 

jaarlijkse grootschalige reddingsoefening. Vorig jaar en dit jaar zijn de reddingsoefeningen o.a. 

vanwege corona geannuleerd. Naast een grootschalige reddingsoefening wordt er gekeken of er 

andere methoden zijn om de vakbekwaamheid van de gidsen/begeleiders te testen en te vergroten. 

Ook wordt er onderzocht of er kleinschalige oefeningen gehouden kunnen worden. De VACW is 

samen met de Veiligheidsregio Fryslân de verschillende mogelijkheden aan het verkennen. 
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