
Informatiebulletin Wadlopen nr. 21, november 2007

Het  Infobulletin  Wadlopen  verschijnt  twee  keer  per  jaar  in  de  vorm  van  een  digitale  
nieuwsbrief. De verspreiding vindt plaats onder alle houders van een wadloopvergunning en/of  
–ontheffing (op grond van de provinciale Wadloopverordening 1996) en organisaties die zich  
met wadlopen bezig  houden.  Het  (digitale)  bulletin  bericht  over nieuwe ontwikkelingen ten 
aanzien van alles wat met het wadlopen en de wetgeving er omheen te maken heeft. Tevens 
kan het handige links omvatten waarmee aanvullende informatie op andere websites direct en  
snel ontsloten wordt.

De onderwerpen die we dit maal aan de orde stellen:

Aanvraag vergunningen en ontheffingen voor drie jaar.
• Nieuwe ronde aanvragen en ontheffingen: vóór 1 januari 2008.
• De jaarlijkse tochtenopgave: datum, route en deelnemers.
• Resultaten tochtenopgave 2007.
• Lopen bij mist, verhoging en onweer, wijziging voorwaarden en infobijeenkomst.
• Reddingsoefening(en).
• Evaluatie Convenant Wadlopen.
• Vondsten in het gebied Rottum.
• Ontheffinggebied Pietje Miedeweg, de Vogelpolle
• Wijzigingen in de organisatie uitvoering Wadloopverordening 1996.

Nieuwe ronde aanvragen en ontheffingen: 3 jaar.
De lopende vergunningen en ontheffingen zijn met ingang van 1 maart 2005 verleend voor 
de periode tot 1 maart 2008. Dit betekent dat er per 1 maart 2008 weer sprake zal zijn van 
een volledige ronde van vergunning- en ontheffingverlening voor maximaal drie jaar. Voor 
wat dit laatste betreft hebben Gedeputeerde Staten van de drie betrokken provincies al bij de 
totstandkoming  van  de  provinciale  Wadloopverordening  1996  is  ten  aanzien  van  de 
einddatum van een aanvraag voor vergunning en/of ontheffing besloten dat:

 Aanvragen voor vergunningen of ontheffingen, die moeten ingaan omstreeks 
1 maart 2008, vóór 1 januari 2008 ingediend moeten zijn. Daarbij geldt dat aanvragen 
die na 1 januari worden ingediend, worden geacht te zijn ingediend voor het daarop 
volgende  jaar.  Indiening  kan  bij  de  afdeling  Landelijk  Gebied  Beleid  van  de 
provincie  Fryslân,  Postbus  20120,  8900  HM  te  Leeuwarden.  Vergeet  niet  uw 
vergunningkaart mee te sturen!

Als  er  sprake  is  van  een  ‘volle’  of  ‘verweerde’  vergunningkaart  dan  verzoeken  wij  u  ten 
behoeve van een nieuwe vergunningkaart een pasfoto mee te sturen. De oude kaart, waar u 
de  afgelopen  jaren  mee  gelopen  hebt  sturen  wij  terug,  maar  voorzien  van  de  stempel 
‘ongeldig’. Mocht het zou zijn dat u tijdens de looptijd van uw vergunning of ontheffing stopt 
met het wadlopen dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 

De jaarlijkse tochtenopgave: datum, route en aantal deelnemers.
Het  is  goed  om  nog  eens  aan  te  geven  dat  voor  meerjarige  vergunningverlening  als 
uitdrukkelijke voorwaarde  gesteld  is  dat  er  sprake  moet  blijven  van  een  jaarlijkse 
tochtenopgave van het afgelopen jaar. Een vergunning of ontheffing kan dan ook pas worden 
verleend als er sprake is van een (tijdige en deugdelijke) tochtenopgave. Het gaat daarbij om 
een tochtenopgave met routes en de data waarop gelopen is, het aantal begeleide deelnemers 
op de verschillende tochten en de namen van de gidsen (om dubbeltellingen te voorkomen). 
Aan het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het wadlopen wordt door de provincies 
veel waarde gehecht. Het tochtenopgaveformulier kunt u downloaden via www.waddenzee.nl. 
Let  wel,  de  tochten  die  u  als  gemachtigde  loopt  worden  door  de  wadlooporganisatie 
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opgegeven en hoeven dus niet vermeld te worden in uw individuele tochtenopgave. 

De eerste aanvragen hebben we inmiddels al weer ontvangen. Hieruit blijkt dat u als wadloper 
inmiddels goed op de hoogte bent van de wijze en het moment van aanvragen van een nieuwe 
wadloopvergunning.

Resultaten tochtenopgave 2007.
Het wadlopen is voor de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in de provinciale 
Wadloopverordening 1996 gereguleerd. De verordening, die in 1996 in werking is getreden en 
de  oude  afzonderlijke  verordeningen  per  provincie  vervangt,  onderscheidt  drie  soorten 
vergunningen:
• Type A: voor organisaties die met grote groepen lopen (50 tot 70 deelnemers).
• Type  B:  voor  individuele  gidsen.  Deze  gidsen  mogen  een  groep  van  maximaal  12 

personen begeleiden.
• Type  C:  voor  individuele  wadlopers.  Zij  mogen  geen  deelnemers  rondleiden.  In  het 

onderstaande overzicht zijn daarom geen deelnemersaantallen opgenomen. 
• Ontheffingen: voor het organiseren van natuureducatieve tochten in vastgestelde gebieden 

direct grenzend aan de wal. De gebieden worden door de drie waddenprovincies 
vastgesteld. Dit zijn veelal excursies georganiseerd door de bezoekerscentra op de 
eilanden. Veel mensen maken op deze manier kennis met het wad. 

De meeste wadlopers betreden het wad onder begeleiding van een wadlooporganisatie met 
een A-vergunning. Er zijn in totaal zeven wadlooporganisaties. Deze organisaties hebben in 
een Convenant Wadlopen (2003-2008) met de provincies afspraken gemaakt over het totale 
aantal  deelnemers  per  organisatie  dat  jaarlijks  mag  worden  rondgeleid.  Deze  afspraken 
worden  periodiek  met  de  betrokken  partijen  geëvalueerd.  De  convenantafspraken  zijn 
opgenomen in de aan de organisaties afgegeven vergunningen. Het quotum van de zeven 
organisaties samen bedraagt 50.500 deelnemers op jaarbasis.

Volgens  de  opgaven  van  de  organisaties  bedroeg  het  aantal  lopers  dat  met  een 
wadlooporganisatie meeliep in het seizoen 2006 22.485. In 2005 bedroeg dit  21.088. De 
totale aantallen blijven daarmee ruim onder de met de organisaties afgesproken limiet. 

Aantal Wadlopers per organisatie

Organisatie Quotum 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fryske Waedrinners 1.000 449 322 463 658 560 560 678

Arenicola 1.000 871 901 905 839 563 560 673

St. Wadloopcentr. 
Pieterburen

17.500 9.664 7.747 7.868 8.244 8.270 2.705 6.234

Wadgidsengroep 
Nrd. Nederland

5.000 3.398 2.930 3.457 1.903 1.971 1.535 2.423

Wadloopcentrum 
Fryslân

10.000 6.380 5.925 6.063 7.096 6.016 6.016 5.940

Dijkstra’s 
Wadlooptochten

15.000 10.657 9.300 10.579 9.913 8.061 9.229 6.009

St. Uithuizer Wad 1.000 982 546 918 836 741 483 501

Totaal 50.500 31.636 27.671 30.253 29.489 26.182 21.088 22.458

B-vergunningshouders mogen groepen rondleiden van maximaal 12 deelnemers. Ongeveer 
60% van de B-vergunninghouders is verbonden aan een A-organisatie. Op grond van de 
afspraken  met  de  wadlooporganisaties  tellen  de  door  deze  A-gemachtigde  rondgeleide 
deelnemers  mee  voor  het  A-quotum.  De  verplichting  om  jaarlijks  een  deelnemers-  en 
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tochtenopgave te doen wordt voor 60% nageleefd (na rappel ca. 98%); Van het aantal niet 
gemachtigde B-vergunninghouders loopt een kleine groep regelmatig met groepen van 10 tot 
12 deelnemers. Opvallend is dat een groot deel hiervan schippers van de chartervloot zijn.

Voor het seizoen 2006 werden 129 B-vergunningen verstrekt, waarvan 34 routegebonden. 
In totaal werden in dat jaar 7.107 deelnemers over het wad geleid. 

Jaartal Aantal B-vergunningen Aantal deelnemers
2001 132 5.682
2002 131 4.981
2003 131 5.268
2004 131 4.933
2005* 132 2.604*
2006 129 7.107

* de opgaven voor 2005 zijn niet compleet.

Ontheffingen
Naast het reguliere wadlopen is het mogelijk in bepaalde gebieden natuureducatieve tochten 
te  organiseren.  Dergelijke  tochten  vallen  sinds  1996  ook  onder  de  provinciale 
Wadloopverordening, waarvoor een ontheffing verleend kan worden. In 1996 bestond echter 
geen duidelijkheid over het aantal deelnemers dat hier jaarlijks mee gemoeid is. Ook voor 
deze categorie is sinds die tijd sprake van een verplichte tochtenopgave. 

In  2006  werd  aan  19  organisaties  een  ontheffing verleend  voor  het  houden  van 
natuureducatieve  excursies.  Hiervoor  zijn  in  totaal  25  gebieden  aangewezen  waar  deze 
tochten  kunnen  plaatsvinden.  Aan  de  door  deze  organisaties  georganiseerde  excursies 
hebben in 2006 53.847 mensen deelgenomen. Vanaf 2003 is er een aanzienlijke stijging van 
het  aantal  deelnemers  aan  natuureducatieve  tochten.  Deze  stijging  komt  voornamelijk, 
doordat vanaf dat jaar vanuit Den Oever natuureducatieve tochten worden georganiseerd op 
het wad.

Meegestuurd is een actueel kaartje van de ligging van de verschillende ontheffinggebieden 
in het Waddengebied. We verzoeken de ontheffinghouders om bij de tochtenopgaven voor 
2007  gebruik  te  maken  van  de  op  het  kaartje  gehanteerde  namen  van  de 
ontheffinggebieden.  Hierdoor  kan verwarring  bij  de  verwerking van de gegevens worden 
voorkomen.

Een overzicht van de cijfers voor de ontheffingshouders in de periode 2001 - 2006:
Jaartal Aantal deelnemers
2001 46.230
2002 35.963
2003 50.851
2004 51.524
2005* 30.132*
2006 53.847

* de opgaven voor 2005 zijn niet compleet.

C-vergunningen
Voor C-vergunninghouders geldt dat er geen deelnemers meegenomen mogen worden. Er 
wordt van deze groep ook geen tochtenopgave gevraagd. Het aantal C-vergunningen 
schommelt in de afgelopen jaren zo rond de 30.

Lopen bij mist, verhoging en onweer, wijziging voorwaarden en infobijeenkomst.
De wadlooporganisaties hebben de Stuurgroep Waddenprovincies laten weten dat er een 
gezamenlijke wens ligt om de bepalingen in de Wadloopverordening 1996 met betrekking tot 
het lopen met een waterstandverhoging van 50 cm of meer en het lopen bij mist te laten 
vervallen. De wadlooporganisaties beargumenteren dat de huidige regelgeving in de praktijk 
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van het wadlopen niet werkbaar blijkt te zijn en dat het oefenen van wadloopgidsen onder 
dergelijke omstandigheden mogelijk moet worden.

Bij de behandeling van het verzoek constateerde de Wadloopadviescommissie (deze brengt 
advies uit aan gedeputeerde staten van de waddenprovincies, verder: WAC) dat de huidige 
regelgeving in de afgelopen jaren tot onduidelijkheid heeft geleid. De WAC heeft daarom het 
secretariaat gevraagd om in samenwerking met enkele leden van de WAC een notitie op te 
stellen om te komen tot een verduidelijking c.q. aanpassing van de betreffende regelgeving. 
De notitie zou naast het wadlopen bij mist ook het wadlopen bij waterstandverhoging en bij 
kans op onweer moeten behandelen.

Tijdens de bijeenkomst van de WAC op 16 maart 2007 is afgesproken de voorstellen voor de 
wijziging  van  de  voorwaarden  voor  te  leggen  aan  de  wadlopers/wadloopsector  en  de 
handhavers in het Waddengebied. Op maandag 25 juni 2007 is daartoe in het Oranjehotel te 
Leeuwarden een informatiebijeenkomst gehouden. 

Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen te informeren over de voorstellen tot wijziging 
van de voorwaarden bij vergunningverlening. Van belang daarbij was om te horen hoe de 
voorstellen werden ontvangen en of er verbeterpunten mogelijk waren. 

De avond is bezocht door ongeveer 40 personen. Er was sprake van een bijdrage door het 
secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies en omdat het al dan niet kunnen lopen 
veelal ingegeven wordt door de weersvoorspellingen, door het KNMI. 

De tijdens die avond gemaakte opmerkingen en de ontvangen reacties zijn voorgelegd aan 
de WAC op 2 november j.l.

Wadlopen bij mist
Een  aantal  wadlopers  vroeg  zich  af  waarom  voor  de  C-vergunninghouder  de 
afstandsbepaling van het lopen bij mist zal worden aangescherpt van 100 naar 500 meter? 
In  de discussie  over  de voorwaarden  voor  het  ‘wadlopen  bij  waterstandverhoging,  mist, 
onweer’  is door de WAC aangegeven dat het hier gaat om een categorie wadloopgidsen 
waarvoor op dit moment geen opleidingseisen geldt, maar waar wel qua veiligheid een risico 
kan ontstaan en waarvoor de inzet van hulp- en reddingsdiensten noodzakelijk is. Door de 
WAC is  wel  aangegeven dat  deze  verruiming  van  de  afstandsbepaling  geëvalueerd  zal 
worden. 

De nieuwe tekst voor een C vergunning zal luiden:  ‘…daarbij geldt dat er geen tocht mag 
worden gehouden indien: bij aanvang van een tocht het zicht minder is dan 500 meter op het  
punt van vertrek…’’.

Daarnaast werd gevraagd waarom de (minimale) afstandsbepaling van het lopen bij  mist 
door de beperkingen aan de inzet van de SAR heli niet moet worden aangescherpt van 500 
(zoals nu is opgenomen in de voorstellen) naar 800 meter? Deze vraag bleek niet zo snel te 
beantwoorden te zijn. Enerzijds moeten wadlopers er in geval van een mogelijke calamiteit 
er van uit kunnen gaan dat hulp geboden zal gaan worden. Wanneer daar geen sprake van 
kan  zijn  omdat  de  tijdige  inzet  van  een  heli  niet  gegarandeerd  is  dan  zouden  geen 
wadlooptochten georganiseerd moeten worden. Anderzijds is de WAC van mening dat het 
niet  langer  kunnen  lopen  onder  mistige  omstandigheden  afbreuk  doet  aan  de  eis  dat 
wadloopgidsen ‘onder alle omstandigheden hun weg moeten weten te vinden’. Daarnaast is 
bij de evacuatie van wadlopers met name de inzet van de KNRM schepen van belang. De 
reactietijd van de SAR heli’s is in de weekenden in veel gevallen gelijk aan die van de KNRM 
schepen.  De WAC heeft  het  secretariaat  verzocht  een notitie  voor  te  bereiden voor  het 
voorjaaroverleg.
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Wadlopen bij waterstandverhoging
De algemene reactie van de aanwezigen die avond was dat door het huidige voorstel deze 
voorwaarde aanzienlijk verduidelijkt/verbeterd is.

De nieuwe tekst zal luiden: ‘…daarbij geldt dat er geen tocht mag worden gehouden indien:  
daarbij een geul zal worden overgestoken wanneer op dat moment een hogere waterstand 
(laagwater) te Harlingen wordt verwacht van 45cm of meer minus NAP. (Afgeleid van het  
gemiddeld laagwater te Harlingen (-95), vermeerderd met een verhoging van 50cm…’.

Wadlopen bij onweer
Hierbij werd een voordracht gehouden door de heer H. van Dorp van het KNMI. Daaruit werd 
duidelijk dat er naast de Lift-index veel andere indexen gebruikt kunnen worden om de kans 
op onweer te kunnen bepalen. Het beeld dat ontstaat is dat geen van de op dit moment 
gehanteerde  indexen een eenvoudig  en/of  eenduidig  beeld  oplevert  welke  wijze  tot  een 
maximaal betrouwbare bepaling van kans op onweer is te komen. 

Een aantal  wadlopers vroeg zich af of  de aangekondigde proefperiode van één jaar niet 
verruimd kan worden naar twee of zelfs drie jaar om zo uit de hoeveelheid van infobronnen 
de meest betrouwbare(n) te kiezen? Daarnaast werd geopperd in deze periode vanuit de 
wadlooporganisaties  een aantal  mensen te  vragen om de omgang met  de verschillende 
indexen, waaronder de Lift-index, in combinatie met andere weersbronnen/buienradar in de 
praktijk te testen (hanteren logboek). Daarbij zou het KNMI kunnen uitzoeken wat door de 
wadlopers  in  de  proefperiode  maar  ook  daarna  als  weersinfobronnen  gehanteerd  kan 
worden.

De WAC was van mening dat de proefperiode wel verruimd kan worden naar drie jaar, maar 
dat allereerst nagedacht moet worden van wat nu eigenlijk onderzocht gaat worden en op 
welke wijze dit moet gaan plaatsvinden (welke indexen, wie gaat testen, welke periode(n), 
wat zijn de concrete handhavingscriteria etc.). Het secretariaat is verzocht op korte termijn 
een voorstel te maken zodat de proefneming in het voorjaar van 2008 van start kan gaan.

Reddingsoefening(en).
Al in 1999 is met de (zeven) wadlooporganisaties en hulp- en reddingsdiensten afgesproken 
de procedures die verband houden met een eventuele calamiteit tijdens een wadlooptocht te 
testen in de vorm van een oefening in de praktijk.  De doelstellingen van het  oefenen is 
ervaring  opdoen  met  en  in  de  praktijk  toetsen  van  bestaande  procedures  tussen  de 
reddingsorganisaties en tussen reddingsorganisaties en wadlooporganisaties. De oefeningen 
in  1999  en  2004  met  alle  betrokken  partijen  leidde  tot  een  aantal  gezamenlijke 
aanbevelingen. Een belangrijke uitkomst was dat het oefenen in de toekomst moet blijven 
plaatsvinden. 

Op 4 oktober j.l. is onder regie en verantwoordelijkheid van Waddex een Table Top Exercise 
(TTE)  gehouden  in  het  provinciehuis  te  Leeuwarden  met  als  dagvoorzitter  de  heer  G. 
Miedema van het Kustwachtcentrum (KWC).  Naast de zeven wadlooporganisaties werkten 
mee: de KNRM, de KLPD (waterpolitie), Brandweer Fryslân, het KWC, Sar Kon Luchtmacht en 
Marine, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Politie Fryslân en 
Rijkswaterstaat. In het ochtenddeel werd een bijdrage geleverd door de heer F. Knol van het 
Wadloopcentrum Fryslân over de historie en praktijk van het wadlopen. Daarnaast gaf de heer 
G. Martini van de KNRM een toelichting over de organisatie en doelstellingen van Waddex als 
organiserende partij  van oefeningen in het Waddengebied. In het middagdeel werd in een 
aantal  sessies  een  calamiteitenscenario  behandeld.  Daarbij  was  sprake  van  een  situatie 
waarbij één van de deelnemers een medisch probleem kreeg tijdens een wadlooptocht op de 
route Schiermonnikoog.

Ondanks het feit dat ook al door de te kleine ruimte de temperaturen behoorlijk opliepen zijn de 
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eerste reacties vanuit, zowel de hulpdiensten als de wadlooporganisaties positief. Dat neemt 
niet  weg  dat  de  oefening  vanuit  de  eerste  evaluatie  een  aantal  aandachtspunten  heeft 
opgeleverd  die doorgesproken moeten worden  in  de WAC en in  Waddex.  De uitkomsten 
daarvan zullen worden meegenomen in de opzet van een grote Life-oefening met wadlopers 
die in september/oktober 2008 op het programma staat. Deze oefening zal,  waar nodig en 
mogelijk,  leiden  tot  verdere  aanbevelingen  ter  verbeteringen  van  de  veiligheid  van  het 
wadlopen.

Evaluatie Convenant Wadlopen.
Provincies en wadloopsector constateerden in 1995, dat een verdere groei van het wadlopen 
ongewenst zou zijn en dat het daarom noodzakelijk is met elkaar afspraken te maken over 
beperkingen  van  het  aantal  tochten,  het  aantal  deelnemers  aan  wadlooptochten  en 
dergelijke.  Dat  leidde  tot  een  overeenstemming  over  de  uitgangspunten  van  de  nieuwe 
regelgeving, maar ook tot afspraken over quotering dan wel zonering met betrekking tot te 
houden wadlooptochten, vertrek- en aankomstplaatsen en het aantal deelnemers per tocht. 
Deze  afspraken  zijn  vastgelegd  in  het  Convenant  Wadlopen,  dat  per  1  maart  1996  is 
ingegaan. Het convenant is al een aantal keren geëvalueerd en verlengd, de laatste keer in 
2003 met een looptijd van vijf jaar. Voor een verdere verlenging is een evaluatie noodzakelijk 
en  wel  voor  1  maart  2008.  De  vergunningverlening  voor  het  wadlopen  wordt  in  2008 
overgebracht  naar  de  provincie  Fryslân.  Dat  betekent  dat  de  provincie  Fryslân  de 
verantwoordelijkheid krijgt om het Convenant Wadlopen te evalueren.

De eerste stappen zijn daartoe gezet. Gekozen is dit keer om de evaluatie door een extern 
bureau te laten uitvoeren. Contact is gezocht met het bureau KPMG voor de uitvoering van 
de evaluatie.
De aanpak zal als volgt verlopen: 

 bevragen wadlooporganisaties via een vragenlijst.  Deze vragenlijst zal vooraf voor 
commentaar aan de leden van de WAC worden voorgelegd.

 analyseren uitkomsten van deelnemersaantallen en handhavingsverslagen.
 bijeenkomst  met  wadlooporganisaties  en  provincies  voor  bespreking  resultaten/ 

discussiepunten. 
 opstellen evaluatieverslag en eventueel nieuw convenant.

Vondsten in het gebied Rottum.
Kortgeleden zijn in het gebied onder Rottumeroog en Rottumerplaat resten/delen gevonden 
van munitie. Deze waren na harde wind bovengespoeld. Het bleek, na het inseinen van de 
het  Explosieven  Opruimings  Commando,  te  gaan  om  explosieven  uit  de  Tweede 
Wereldoorlog. De aard van en de instabiele toestand waarin de explosieven na zestig jaar 
verkeerden waren zodanig dat besloten is de munitie ter plekke op te blazen. 

Daarnaast zijn in de buurt van de Zuiderduintjes de restanten van een vliegtuig gevonden. 
Het gaat ook hier waarschijnlijk om een toestel uit de Tweede Wereldoorlog. Onduidelijk is 
om wat voor toestel het gaat. Het valt echter niet uit te sluiten dat de restanten munitie of 
delen daarvan herbergen.

Aangezien het gebied voortdurend in beweging is valt het niet uit te sluiten dat u tijdens een 
wadlooptocht  geconfronteerd wordt  met  munitie of  delen daarvan (mogelijk  te herkennen 
door roestvorming).  In dat  geval  geldt  het  advies: AFBLIJVEN! Wel wordt  u verzocht  de 
plaats van uw vondst te markeren (kompas en/of gps positie) en dit door te geven aan de 
politie of de toezichthouders van LNV in het gebied.

Wijzigingen in de organisatie uitvoering Wadloopverordening 1996 
Zoals  u  bekend  zal  zijn  is  de  ‘Waddenstructuur’  veranderd.  Het  Regionaal  College 
Waddengebied  is  het  gezamenlijke  uitvoeringsorgaan  geworden.  De  Stuurgroep 
Waddenprovincies  behartigen  daarom  alleen  nog  de  bestuurlijke  afstemming  tussen  de 
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Waddenprovincies.  De  uitvoerende  taken  van  de  Waddenprovincies,  zoals  de 
Natuurbeschermingswet en ook de uitvoering van de provinciale Wadloopverordening 1996, 
zijn nu ondergebracht bij de afdeling Landelijk Gebied Beleid van de provincie Fryslân. 

Ondanks de ‘nieuwe’ omgeving blijft de uitvoering van de provinciale Wadloopverordening 
1996 plaatsvinden namens de drie  Waddenprovincies.  Dat  betekent  dat  aanvragen voor 
vergunningen en ontheffingen, maar ook verzoeken om informatie gewoon gezonden kunnen 
worden naar het ‘oude vertrouwde’ adres zoals dat aan het eind van het infobulletin wordt 
vermeld.  Evelien  Duizendstraal  blijft  de  provinciale  Wadloopverordening  1996  uitvoeren. 
Fokke Wagenaar gaat, na tien jaar uitvoering te hebben gegeven aan de verordening, zich 
vanaf 1 januari 2008 volledig bezig houden met de Natuurbeschermingswet 1998. 

Leges
De hoogte van de leges is gerelateerd aan de tijdsinvestering die het secretariaat moet plegen 
voor de vergunningverlening. Omdat het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies is 
ondergebracht  bij  de  provincie  Fryslân  is  al  in  2000  besloten  het  niveau  van  de 
prijscompensatie van de provincie Fryslân te volgen. 

In het verleden is met de introductie van de meerjarige vergunningverlening met u afgesproken 
de heffing van de leges gespreid te laten plaatsvinden over het  aantal  jaren waarvoor de 
vergunning dan wel ontheffing is uitgegeven. In de praktijk blijkt dit echter tot problemen te 
leiden. Zo bleken vergunning- of ontheffinghouders soms te zijn verhuisd waardoor deze niet 
langer bereikbaar waren of men vergat de ‘tussentijdse’ betaling (‘de vergunning of ontheffing 
loopt  toch  nog?’).  Om deze  problemen  te  voorkomen gaan  we in  de  komende  tijd  naar 
mogelijke alternatieven kijken. Dit zal mogelijk tot wijzigingen in de heffing van de leges leiden. 
Gedacht wordt o.a. aan het heffen van het volledige legesbedrag aan het begin van de looptijd 
van de vergunning of ontheffing. In het licht van de hoogte van de legesbedragen zou hierop 
voor de A-vergunningen een uitzondering gemaakt kunnen worden. In het volgende infobulletin 
zullen we u verder berichten.

Website
Al  de  informatie  die  u  in  het  verleden  op  de  website  van  de  waddenprovincies  vond 
(regelgeving, voorwaarden vertrektijdenschema, infobulletins etc.) is nu opgenomen op de 
website  van  Interwad  www.waddenzee.nl.  De  informatie  voor  de  wadlopers  wordt 
voortdurend  bijgewerkt  en  blijft  zo  actueel.  Ook  het  voorliggende  infobulletin  kunt  u 
terugvinden op de website.

Wadloopadviescommissie 
Ook de Wadloopadviescommissie kent een aantal nieuwe gezichten. Na het vertrek van de 
heer Paul Verhoeven, burgemeester van Ameland, heeft de heer Bert Swart, burgemeester 
van Schiermonnikoog,  zich bereid  verklaard  het  voorzitterschap van de WAC op zich te 
nemen.  Daarnaast  heeft  de  heer  Arthur  Oosterbaan  inmiddels  de  heer  Kees  Dijkema 
opgevolgd. De heer Oosterbaan is in zijn dagelijkse werk verbonden aan Ecomare op Texel.

Ontheffinggebied Pietje Miedeweg, de Vogelpolle
Eén van de 25 ontheffinggebieden ligt  op het buitendijkse kweldergebied ‘Vogelpolle’  nabij 
Hollum ten zuiden van Ameland (het ontheffingsgebied ‘Pietje Miedeweg’). Dit gebiedje wordt 
sinds een paar jaar gebruikt door een aantal organisaties/personen die beschikken over een 
ontheffing voor het houden van natuureducatieve tochten. Aangezien het hier een kwetsbaar 
gebied betreft met veel pioniervegetatie, maar ook met grondbroedende vogels (waaronder 
een  kolonie  Noordse  Sterns)  heeft  Staatsbosbeheer,  als  beheerder  van  het  gebied,  het 
westelijke deel van de kwelder gesloten verklaard. 

Omdat het een buitendijks en daardoor dynamisch gebied betreft, is vorig jaar de oostelijke 
begrenzing van het  gesloten gebied door Staatsbosbeheer  in  oostelijke  richting verplaatst. 
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Hierdoor  overlapt  het  ontheffing-  en  gesloten  gebied  elkaar  inmiddels.  Een  aantal 
ontheffinghouders had het secretariaat laten weten dat de mogelijkheden voor het houden van 
volwaardige natuureducatieve tochten hiermee beperkt waren geworden. Naast bemoeilijken 
van  de  toegankelijkheid  van  het  gebied  waren  de  mogelijkheden  voor  het  tonen  van  de 
aanwezige zilte vegetatie aan de deelnemers nog gering. 

Na overleg met de ontheffinghouders en Staatsbosbeheer en na het inwinnen van aanvullende 
informatie (van o.a. de Werkgroep Strandbroeders op Ameland) is een compromis bereikt. 
Staatsbosbeheer toonde zich bereid de begrenzing van het huidige gesloten gebied te wijzigen 
waardoor natuureducatieve tochten in het gebied mogelijk blijven. Afgesproken is om jaarlijks 
een bijeenkomst te houden waar ervaringen, mogelijke wijzigingen in het gebied en eventuele 
aanpassingen in de begrenzing van het afgesloten gebied te bespreken.

Eventuele reacties op het Informatiebulletin Wadlopen:

Provincie Fryslân
afdeling Landelijk Gebied Beleid 
t.a.v. Evelien Duizendstraal
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Uiteraard is zij ook telefonisch of digitaal bereikbaar: 
Mevr. Evelien Duizendstraal, tel. 058 – 2925109 of e.duizendstraal@fryslan.nl. 
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