Voorschriften behorende bij de vergunning voor het organiseren en houden van een
wadlooptocht (o.g.v. artikel 4 van de Wadloopverordening 2019) zonder deelnemers (solovergunning)

1.

De vergunning geldt voor het individueel lopen van wadlooptochten voor het gehele
Nederlandse Wad.

2.

De vergunninghouder loopt onder eigen verantwoordelijkheid en mag geen tochten met
deelnemers leiden.

3.

De vergunninghouder dient voldoende voorzorg te nemen voor de eigen veiligheid.

4.

De vergunninghouder dient de wadlooptocht te annuleren in de volgende gevallen:
- als te verwachten is, dat de weersomstandigheden zich zodanig zullen ontwikkelen dat zijn/haar
veiligheid in gevaar kan komen.
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 optredende 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 100 meter op het punt van vertrek.

5.

De vergunninghouder dient mee te voeren:
- een goed werkend vloeistof of digitaal kompas (het verdient aanbeveling een reservekompas
of een GPS mee te nemen)
- een peilstok
- een goed werkende horloge
- een bijgewerkte routekaart waarop de positie permanent kan worden afgelezen
- de solo-pas
- werkzame valschermlichten en/of rode handstakellichten
- een uitgewerkt tijdschema
- een lijst met telefoonnummers van personen en instanties die bij ongevallen moeten
worden gewaarschuwd
- een goedwerkende telefoon met voldoende bereik voor de te lopen tocht
- aanbevolen wordt een door het Agentschap Telecom goedgekeurde maritieme portofoon*
- voldoende proviand voor de tocht.
Indien bepaalde gegevens analoog/digitaal beschikbaar zijn, is dat ook voldoende.

6.

De vergunninghouder dient bij een incident/calamiteit** de provincie binnen twee werkdagen
telefonisch op de hoogte te stellen en stuurt de rapportage binnen een week naar de provincie
Fryslân.

* Op basis van de Telecommunicatiewet bent u verplicht in het bezit te zijn van een zgn. PORTO SEC-vergunning voor
“bijzonder gebruik” van maritieme frequenties (gebruik marifoonkanalen voor wadlopen). U kunt een vergunning aanvragen bij
Agentschap Telecom-Klantcontactcentrum (telefoon: 050-5877444). U dient er rekening mee te houden dat deze PORTO SECvergunning pas aangevraagd kan worden als u in het bezit bent van een geldig bedieningscertificaat (minimaal Basiscertificaat
Marifonie).
** Bij een calamiteit is er sprake van inzet van buitenaf (KNRM/reddingshelikopter) en bij een incident is dat niet het geval.

