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1. Algemeen. 

1. Ingevolge de geldende Wadloopverordening is het houden van een wadlooptocht zonder 

een vergunning verboden. Stichting Wadloopcentrum Pieterburen ( hierna te nomen de 

Stichting)is als A-vergunninghouder gerechtigd om , onder de voorwaarden van de 

verleende vergunning, wadloopactiviteiten met deelnemers te organiseren en te houden. 

2. Deelname aan een wadloopactiviteit, georganiseerd door Stichting Wadloopcentrum 

Pieterburen, geldt onder de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de geldende 

Wadloopverordening, de aan de Stichting  verleende vergunning, de algemene voorwaarden 

en het reglement wadloopactiviteiten van de Stichting . 

 

Nadere informatie omtrent aanmelding, betaling en annulering is opgenomen in de Algemene 

Voorwaarden en te vinden op website www.wadlopen.com. 

 

2. Veiligheid 

1. Deelname aan een wadloopactiviteit is volledig voor eigen risico. 

2. Iedereen die deelneemt aan een wadloopactiviteit dient voldoende maatregelen te nemen  

voor eigen veiligheid. De aanmelder vaan een groep is verantwoordelijk voor het in kennis 

stellen van de overige groepsleden omtrent noodzakelijke uitrusting, aanwijzingen, regels 

en voorwaarden.  Dat sluit niet uit dat iedere deelnemer zelf ook verantwoordelijk is  voor 

het kennis nemen van deze regels en voorwaarden. 

3. Elke deelnemer verplicht zich om de noodzakelijke wadloopuitrusting en voldoende 

eten/drinken mee te nemen. Informatie over  de uitrusting is te vinden in onze folder en op 

www.wadlopen.com. 

4.  Het is de deelnemer verboden: 

- Een rode stok mee te voeren of te gebruiken. 

- Alcoholhoudende dranken kort voor en tijdens de wadloopactiviteit te gebruiken. 

- Te lopen voor de voorste gids of achter de achterste gids. 

- Meer dan 50 meter zijwaarts van de hoofdgroep  te lopen, tenzij men toestemming heeft 

van de hoofdgids. 

5. De deelnemer is verplicht: 

- Zo mogelijk 15 minuten voor het vastgestelde verzameltijdstip aanwezig te zijn op de 

vertrekplaats. Informatie over de vertrekplaats vindt men op de bevestiging die men van de 

Stichting heeft ontvangen, of op de website www.wadlopen.com. 

- Aanwijzingen van de gidsen, hetzij op de wal, hetzij op het wad, stipt op te volgen. 
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6. De  Stichting  kan een tocht afgelasten. Er wordt altijd geprobeerd dit tijdig kenbaar te 

maken. In bijzondere omstandigheden (b.v. ongunstige weersomstandigheden) kan een 

activiteit op het laatste moment afgelast worden. De Stichting probeert dan in overleg met  

de deelnemer(s) een andere tocht c.q. datum te vinden. Lukt dat niet of ziet men  daarvan af 

dan wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald. 

 

3. Organisatie 

1. De Stichting kent een bureau-manager. Hij is door het Bestuur van de Stichting gemachtigd. 

2. om namens de Stichting handelend op te treden in zaken betreffende de 

(wadloop)activiteiten. 

3.  Wadgids is hij/zij die door de Stichting  is aangewezen. Deze gidsen treden in hun functie 

van gids als vrijwilliger op. 

4. De Stichting kent hoofdgidsen, gidsen, hulpgidsen , gidsen-in-opleiding en medewerkers. 

5. Bij de wadloopactiviteiten is  de aangewezen hoofdgids verantwoordelijk voor het goed 

uitvoeren van de activiteit en heeft daartoe de leiding over de overige gidsen bij de 

activiteit. 

6. De hoofdgids is tijdens de activiteit gemachtigd die maatregelen te nemen die hij/zij nodig 

oordeelt in het belang van de veiligheid van de deelnemers. De hoofdgids op de 

wadloopactiviteit kan, als gemachtigde van de Stichting , voor aanvang van de activiteit 

deelnemers weigeren omdat zij volgens de hoofdgids niet voldoen aan de gestelde 

voorwaarden of fysieke/geestelijke conditie. Tijdens een activiteit kan de hoofdgids, als 

hij/zij ervan overtuigd is dat de deelnemer niet in staat is om een activiteit af te maken,  

deze  verplichten om onder begeleiding van een gids terug te keren naar het startpunt. De 

deelnemer kan in deze gevallen geen aanspraak maken op enige restitutie of vergoeding. 

 

4. Natuur 

1. Deelname aan een wadloopactiviteit betekent het betreden  van een beschermd 

natuurgebied. Naleving van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving is 

voorwaarde voor deelname aan de wadloopactiviteit.  

2. Huisdieren (b.v. honden) mogen niet mee op de activiteit. 

3. Om verstoring of beschadiging van de natuur, flora en fauna is uitzwermen   of op afstand 

van de groep lopen niet toegestaan. 

4. Het achterlaten van afval, etensresten of ander materialen op het wad en de kwelders 

moet worden meegenomen  tot op de vaste wal. Daar kan het worden achtergelaten in 

daarvoor bestemde afvalbakken/containers. 

5. Het plukken, afsnijden of afsteken van planten  is niet toegestaan. 

6. Verstoring van vogels en zeehonden is niet toegestaan. Nesten van vogels worden met 

rust gelaten en zo mogelijk gemeden. Zeehondenligplaatsen worden op gepaste afstand 

gepasseerd. 

7. Bij (opzettelijke) verontreiniging of verstoring is de veroorzaker volledig aansprakelijk 

voor de kosten van herstel of betaling van opgelegde boetes. 

 

 



5. Eindbepaling 

In de gevallen, betreffende de organisatie en uitvoering van wadloopactiviteiten, waarin dit 

reglement niet voorziet neemt de hoofdgids of  de bureau-manager  een beslissing.  In alle 

andere zaken beslist het Stichtingsbestuur. Die beslissing is voor iedereen bindend. 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering 4 september 2015. 

 

N. Bakker, voorzitter 

 

M.G. de Waard, penningmeester 

 

 


