
Voorschriften B-vergunning 

 

1.  De vergunning geldt voor het organiseren en lopen van wadlooptochten voor de routes zoals 

aangegeven bij dit besluit. 

 

2a. Het is de vergunninghouder toegestaan een groep van maximaal 12 personen onder eigen 

verantwoordelijkheid over het wad te leiden. 

  b. Het is de vergunninghouder NIET toegestaan zich met een groep aan te sluiten bij een tocht 

die gehouden wordt onder de verantwoordelijkheid van een A-vergunninghouder. 

  c. Het is de vergunninghouder evenmin toegestaan zich met een groep aan te sluiten bij een 

tocht die geleid wordt door een andere B-vergunninghouder. 

 

3.  Het is de vergunninghouder toegestaan individueel de routes te verkennen zonder medene-

ming van deelnemers. In die gevallen waar de B-vergunning is verstrekt voor een beperkt 

aantal routes is het wel toegestaan individueel ook andere routes te verkennen, dit is met de 

aanduiding B+C weergegeven op de legitimatiekaart. 

 

4.  Gidsen in opleiding mogen zich bij een tocht aansluiten mits als zodanig bekend bij Gedepu-

teerde Staten. 

 

5. De deelnemers aan een wadlooptocht moeten door de vergunninghouder geruime tijd voor de 

tocht over de risico's van het wadlopen worden ingelicht.  

 

6.  De vergunninghouder heeft een zorgplicht ten aanzien van de deelnemers. Hij dient er, uit het 

oogpunt van veiligheid, op toe te zien dat deelnemers tijdens een wadlooptocht onder geen 

beding op eigen kracht, zonder begeleiding, teruglopen naar de vaste wal. 

 

7. 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 wad hebben een hoge moei-

lijkheidsgraad. 

 

8. De vergunninghouder dient mee te voeren: 

 - een goed werkend vloeistof of digitaal kompas. Per groep moeten minimaal twee 

 kompassen worden meegenomen 

 - een reddingslijn (van plus minus 25m) 

 - een reddingsdeken 

 - het meevoeren van een draagbaar is verplicht 

 - een duidelijk hoorbare fluit 

 - een complete EHBO-verbanddoos 

 - een peilstok 

 - een goed werkend horloge 

 - de verstrekte legitimatiekaart, voorzien van goed gelijkende pasfoto 

 - 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 (zo mogelijk een 

 namenlijst met telefoonnummers van personen die bij een evt. calamiteit moeten worden  

 gewaarschuwd) 

 - een door de RDR goedgekeurde maritieme portofoon of marifoon of in plaats daarvan 

 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. 

  

9. De vergunninghouder dient een basiskennis te hebben van EHBO. 



 

10.  De vergunninghouder dient kennis te hebben van de actuele weersverwachting. 

 Een wadlooptocht mag niet worden gehouden indien te verwachten is dat de weersomstan-

digheden zich zodanig zullen ontwikkelen dat de veiligheid van de deelnemers in gevaar kan 

komen. 

 Daarbij geldt dat er geen tocht mag worden gehouden indien: 
- tijdens de tocht onweersbuien worden verwacht; 
- aangenomen moet worden dat de aankomst later dan 2 uren na het ter plaatse optredende 

laagwater zal plaatsvinden. Deze voorwaarde geldt niet voor de tochten die noodzake-
lijkerwijs 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 laagwater-
stand (laagwater) te Harlingen wordt verwacht van 45 cm of meer minus NAP (Normaal Am-
sterdams Peil). (Afgeleid van het gemiddeld tij bij laagwater te Harlingen (- 95 cm) vermeer-
derd met een verhoging van 50 cm); 

- bij aanvang van een tocht bedoeld onder 2. het zicht minder is dan 500 meter op het punt van 
vertrek; 

- bij aanvang van een solotocht het zicht minder is dan 100 meter op het punt van vertrek. 

  

 


