‘Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers’
Een belangrijke bevinding van de evaluatie van de reddingsoefening ‘Zuider Spruit’ was om,
in samenwerking met de wadlooporganisaties, Kon. Ned. Reddingsmaatschappij en het
Kustwachtcentrum, te kijken naar de mogelijkheden voor het opstellen van een
‘Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers’. In de aanbevelingen van de regiegroep
werd geconcludeerd:
“…dat het opstellen een ‘Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers’ ten behoeve van en
in overleg met de wadlooporganisaties en met de hulp- en reddingsdiensten zinvol is.
Bijzonder aandacht geldt de rol van de (hoofd)gids(en) (o.a. crowd-control), de
melding/duiding van de verschillende op dat moment aanwezige groepen wadlopers en het
hanteren van een aantallenlijst…”.
Het gaat daarbij om een gezamenlijk document waarin wordt vastgelegd hoe wadloopgidsen
moeten kunnen handelen in geval van een calamiteit tijdens een wadlooptocht. Het moet de
wadloopgids een handvat bieden en haar/hem in staat stellen snel en accuraat te handelen
in geval van een calamiteit tijdens een wadlooptocht.
Vanuit het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies is een voorstel geformuleerd
dat op 11 november 2005 besproken is met:
a. de zeven wadlooporganisaties;
b. een vertegenwoordiger van de KNRM;
c. een vertegenwoordiger van het KWC;
d. een lid van de Wadloopadviescommissie;
e. hoofd van de brandweer van de gemeente De Marne.
Hierna is er overleg geweest met de wadlooporganisaties op 25 november 2005.
Genoemde bijeenkomsten hebben geleid tot enkele aanpassingen die in het bijzonder de
leesbaarheid van het Veiligheidsprotocol hebben vergroot. Op 20 december 2005 is het
Veiligheidsprotocol als onderdeel en uitwerking van de aanbevelingen reddingsoefening
‘Zuider Spruit’ aangeboden aan de wadlooporganisaties, de hulp- en reddingsdiensten en de
waddenprovincies.
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‘Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers’
Voorafgaand aan elke wadlooptocht:
vergewist de hoofdgids zich van het totaal aantal gidsen en deelnemers = totaal
aantal lopers. Bijzondere aandacht betreft hierbij de begrippen ‘gidsen’, ‘deelnemers’,
‘lopers’. Bij contact met derden vraagt de melding van het exacte totaal aantal lopers
bijzondere aandacht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door de
wadlooporganisatie of wadloopgids vooraf opgestelde aantallenlijst.

worden de deelnemers geïnformeerd over de herkenbaarheid en de rolverdeling van
de gidsen.

In geval van een calamiteit:
zullen de wadloopgidsen de deelnemers direct, maar ook tussentijds en met
regelmaat, informeren over aard van de calamiteit, de rolverdeling van de gidsen
(soms ook deelnemer of -nemers) en het vervolgtraject.

verzorgt de hoofdgids de communicatie met de hulp- en reddingsdiensten. Voor de
melding dient altijd gebruik te worden gemaakt van marifoonkanaal 4, Centrale
Meldpost Waddenzee. Daarna vindt communicatie- en kanaalkeuze plaats in overleg
met hulp- en reddingsdiensten.

dragen de gidsen de zorg voor het slachtoffer(s), eventueel in samenwerking met
één of een beperkt aantal deelnemers (als medische kennis aanwezig is).

dragen de gidsen de zorg voor het bijeen (en als de weersomstandigheden dit
verlangen) in beweging houden dan wel laten doorlopen van de deelnemers.
zal de hoofdgids in overleg met de hulp- en reddingsdiensten de locatie, de omvang
(slachtoffer en/of groep) en de wijze van evacuatie bepalen.
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