Voorschriften behorende bij de vergunning voor een rechtspersoon voor het mogen organiseren
en begeleiden van wadlooptochten met grote groepen (o.g.v. artikel 4, lid 1 van de Wadloopverordening 2019)

1.

De vergunning geldt voor het organiseren, begeleiden en houden van wadlooptochten voor het
gehele Nederlandse Wad.

2.

De vergunninghouder draagt er zorg voor, dat de tochten worden geleid door voldoende gidsen
en begeleiders.
Een tocht mag bestaan uit maximaal 60 deelnemers.
a. Een groep van maximaal 12 deelnemers moet begeleid worden door tenminste 1 gids. De
gids dient vóór aanvang van een wadlooptocht (indien er geen extra begeleider aanwezig
is die in het bezit is van een begeleiderspas) een deelnemer aan te wijzen hoe te handelen
bij een calamiteit/incident als er iets met hem/haar gebeurt.
De wadlooptocht wordt niet gehouden als er geen begeleider is of een deelnemer zich bereid heeft verklaard te handelen bij een calamiteit.
b. Een groep van 13 tot en met 24 deelnemers moet begeleid worden door tenminste 2
gidsen;
c. Een groep van 25 tot en met 36 deelnemers moet begeleid worden door tenminste 2
gidsen en 1 begeleider;
d. Een groep van 37 tot en met 48 deelnemers moet begeleid worden 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 begeleid worden door tenminste 3
gidsen en 1 begeleider of tenminste 2 gidsen en 2 begeleiders.
Voor de berekening van de groepsgrootte worden de gidsen en de begeleiders niet
meegerekend.

3.

Indien de groep uit maximaal 12 deelnemers bestaat en naast 1 gids geen extra
begeleider/gids aanwezig is, dient de gids vóór aanvang van een wadlooptocht een deelnemer aan te wijzen die hem/haar kan vervangen bij een calamiteit/incident 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.

4.

De gidsen dienen in het bezit te zijn van een erkenning tot gids voor (een) bepaalde route(s) en
de begeleiders in het bezit zijn van een begeleiderspas voor (een) bepaalde route(s).

5.

De vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat er elk jaar een overzicht van de gidsen en
begeleiders (incl. NAW-gegevens) naar de provincie Fryslân, Team Groene Regelgeving,
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden wordt gezonden.

6.

Het is de vergunninghouder NIET toegestaan, dat een door de vergunninghouder gehouden
tocht zich met een groep aansluit bij een tocht, die wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van een andere vergunninghouder.

7.

De gids(en)/begeleider(s) heeft/hebben een zorgplicht ten aanzien van de deelnemers en dienen er, uit het oogpunt van veiligheid, op toe te zien dat deelnemers tijdens een wadlooptocht
onder GEEN beding op eigen kracht, zonder gids/begeleider mogen teruglopen naar de vaste
wal.

8.

De vergunninghouder dient minimaal 2 uren voorafgaand aan een wadlooptocht de deelnemers
te instrueren over de risico's van het wadlopen.

9.

De vergunninghouder draagt er zorg voor, dat tenminste 2 gidsen uitgerust zijn met de hieronder
vermelde hulpmiddelen. Bij een tocht met maximaal 12 deelnemers kan worden volstaan met 1
set hulp- en reddingsmiddelen en is een draagbaar niet vereist.
Hulpmiddelen:
- een goed werkend vloeistof of digitaal kompas (een GPS wordt aanbevolen). Per groep
moeten minimaal 2 kompas(sen) worden meegenomen
- een reddingslijn (van plus minus 25m)
- reddingdekens
- het meevoeren van een draagbaar is verplicht vanaf 12 deelnemers
- een duidelijk hoorbare fluit
- een EHBO-doos*

- een peilstok
- een goed werkende horloge
- minimaal 2 handstakellichten en/of rooksignalen per groep
- een lijst met telefoonnummers van personen en instanties die bij ongevallen moeten worden
gewaarschuwd
- een lijst van het aantal deelnemers dat aan een tocht deelneemt
- een door het Agentschap Telecom goedgekeurde maritieme portofoon** (niet verplicht voor
een solo-loper) en een goedwerkende telefoon met voldoende bereik voor de te lopen tocht
- voldoende proviand voor de tocht
- een bijgewerkte routekaart waarop de positie van de groep permanent kan worden afgelezen
- een uitgewerkt tijdschema
Indien bepaalde gegevens analoog/digitaal beschikbaar zijn, is dat ook voldoende.
10. De vergunninghouder/de gids dient de wadlooptocht te annuleren in de volgende gevallen:
- als te verwachten is, dat de weersomstandigheden zich zodanig zullen ontwikkelen dat de
veiligheid van de deelnemers en begeleiders in gevaar kan komen;
- als 1 gids op basis van haar kennis en ervaring van het wadlopen ontraadt de tocht te houden.
Daarbij geldt dat er geen tocht mag worden gehouden indien:
* bij de start van de wadlooptocht het KNMI code geel, oranje of rood voor de Waddenzee heeft
afgegeven in verband met onweersbuien en daarbij voor het gebied waar wordt gelopen de
Lifted-Index negatief is;
* aangenomen moet worden dat de aankomst later dan 2 uren na het ter plaatse optredende
laagwater zal plaatsvinden. Dit voorschrift geldt niet voor de tochten die noodzakelijkerwijs
een tijdstip van aankomst meebrengen, dat later valt dan 2 uren na het ter plaatse optredend
de laagwater (tochten naar Schiermonnikoog);
* daarbij een geul zal worden overgestoken wanneer op dat moment een hogere laagwaterstand (laagwater) te Harlingen wordt verwacht van 49 cm of meer minus NAP
(Normaal Amsterdams Peil). (Afgeleid van het gemiddeld tij bij laagwater te Harlingen
(- 99 cm) vermeerderd met een verhoging van 50 cm);
* bij aanvang van een tocht het zicht minder is dan 500 meter op het punt van vertrek;
11. De gids weigert een deelnemer, als deze niet in staat wordt geacht de tocht te volbrengen of
de veiligheid van zichzelf of de groep in gevaar kan brengen.
12. 1 gids dient bij een calamiteit/incident bij het/de slachtoffer(s) te blijven en 1 gids bij de groep.
Bestaat de groep uit 12 deelnemers dan dient de groep bij elkaar te blijven.
13. Van elke tocht dient een korte rapportage gemaakt te worden. Vermeld dient te worden welke
gids(en) met hoeveel begeleiders en deelnemers en op welke route een wadlooptocht
heeft/hebben gehouden, wat de weersomstandigheden waren en evt. bijzonderheden.
14. De vergunninghouder dient rekening te houden met de (on)ervarenheid van de deelnemers bij
het kiezen van de te volgen route. Vooral tochten in het westelijk waddengebied hebben een
hoge moeilijkheidsgraad.
15. De vergunninghouder dient bij een incident/calamiteit* de provincie binnen twee werkdagen
telefonisch (tel: 058-2925925) op de hoogte te stellen en stuurt de rapportage binnen een
week na het/de incident/calamiteit op naar de provincie Fryslân, team Groene Regelgeving,
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
16. Elke gids is verplicht 1x in de 6 jaar mee te doen aan een jaarlijks door een organisatie gehouden redding oefening.

* Bij een calamiteit is er sprake van inzet van buitenaf (KNRM/reddingshelikopter) en bij een incident
is dat niet het geval.

