
Aanvullende algemene informatie over wadlopen 
 

Uitrusting – verdere informatie 

Wees voorbereid op wisselende weersomstandigheden. De standaard 

kledinguitrusting houdt rekening met de invloed van wind, zon, regen en water: 

• Hoge gym- of basketbalschoenen, surf- of duikschoenen.  

• Sokken of kniekousen met korte broek 

• Warme trui en wind- en waterdicht jack (het is zelden warm op het wad) 

• Hoofddeksel tegen zon, regen of kou 

• Eten en voldoende drinken 

• Droge kleren, schoenen en handdoek gaan bij een oversteek waterdicht 

verpakt mee in de rugzak; bij een zwerftocht kunnen ze in de auto bij de dijk 

achterblijven, 

 

Wadlopen is inspannend. Neem voldoende eten en drinken mee om de 

verbruikte energie aan te vullen. Door lagere temperaturen, wind en het 

doorwaden van geulen is onderkoeling bij het wadlopen een reëel gevaar. En 

de zon kan ongenadig branden; er is geen schaduw! Steek dus goed voorbereid 

van wal. 

 
De risico's van wadlopen  

• Allereerst kan wadlopen alleen wanneer er sprake is van laagwater. Daarom 

wordt er ook niet gewacht op laatkomers. Het opkomende water wacht ook 

niet. Hoe hoog het hoge water en hoe laag het lage water is hangt af van 

diverse factoren, zoals spring- of doodtij, windrichting en -kracht en hoge of 

lagedrukgebieden. Gidsen weten hoeveel water ze kunnen verwachten 

tijdens een tocht, maar plotselinge weersveranderingen kunnen voor 

onverwachte veranderingen zorgen. 

• De fysieke inspanning is zwaarder dan bij gewone wandelingen. Het lopen in 

slik en in water maakt de tocht extra zwaar. De gidsen weten waar de 

slikvelden zijn en waar de geulen het best doorwaadbaar zijn. De situatie op 

het wad is echter altijd aan veranderingen onderhevig. 

• Als er acute hulp nodig is van een arts, neemt de gids contact op met de 

Kustwacht. In overleg met de Kustwacht wordt beslist hoe het snelst een arts 

bij de patiënt kan komen. Soms is dat met een reddingboot, meestal met een 

helikopter. Heli's vliegen echter niet voortdurend boven het wad om te kijken 

of iemand hulp nodig heeft. En met name in het weekend staat personeel en 

heli niet gereed om binnen een minuut uit te kunnen rukken. De aanvliegtijd 

kan een uur of langer bedragen. Wie wat dit betreft geen enkel risico wil 

lopen (op het vasteland geldt een aanrijdtijd van ca. 10-20 minuten) moet 

niet mee gaan wadlopen. Wanneer u onderweg onwel wordt, loopt u niet 

alleen zelf een risico, maar ook de andere wadlopers kunnen dan in de 

problemen komen. Wanneer er lang gewacht moet worden op de helikopter 

kan het water al flink opkomen en kan het moeilijk worden om de kust te 

bereiken. 

• Op het wad is het altijd kouder dan op het land. Niet alleen staat er bijna 

altijd meer wind, ook wordt u tijdens het lopen nat. 



 

Waarschuwing 

Elke deelnemer dient zich van te voren er van te verzekeren dat hij/zij beschikt 

over voldoende fysieke en/of geestelijke conditie om de wadlooptocht te 

kunnen volbrengen binnen de gestelde tijdsduur en op basis van te verwachten 

fysieke en geestelijke inspanning.  

Uitgangspunt: deelnemers zijn gezond en in staat zonder moeite 4 uur in een 

normaal tempo te wandelen. Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan 

een wadlooptocht. 

 


