
Vrije Wadlopers: eenvoudig logboek t.b.v. opleiding 

 

 

(Tip: bewaar als… en vervang de puntjes door de gevraagde info) 

 

Naam: Joris Grond 

Tocht nr.: 399 

Datum: 28 september 2017 

Coördinator: Joris 

Tocht: Horsbornzand 

Agendatijd: 8.00 Ruidhorn

 

 

LW Lauwersoog:   9.50 

LW Borkum Fischerbalje: 10.38 

LW Eemshaven: 10.56 

EH verlaging (t.o.v. NAP):  - 108 

Opzet: 9.00: - 25; 10.00: - 30; 11.00: - 33; 12.00: - 28 

Windrichting en- kracht: ZO 3 - 4 

Zicht: slecht (mist), later matig 

Weer: bewolkt & mist. W 16 gr, L & 

gevoel 13 gr, Ld 1022 hPa. 

KNMI, Meteoalarm & DWD: geen 

waarschuwing. Marifoon: geen 

waarschuwing scheepvaart.  

EH duur eb: 6.32   duur vloed: 5.48 

EH HW: 16.44; + 94 

Schijngestalte maan: vandaag 1e kw 

Anomalie maan: gisteren ag 

 

 

Tijdschema: 

Plaats Tijd (plan)      Werkelijk 

Vertrek     8.00   8.00 

ZOL50     9.00   9.00 

R8     9.30   9.28 

Omkeer <10.30  10.15 

OWE5   11.00 10.55 

R2   11.45 11.45 

Plaats Tijd (plan)      Werkelijk 

Dijk496 12.30 12.35 

… … … 

… … … 

… … … 

Eindpunt … … 

 

 

 

Beveiliging:  Marifoon, mobiel, GPS, kompas, kaart, tijdschema, waterstanden en verwachte opzet 

 

Opm. over tocht, kaart en route: Het is zwaarbewolkt met een lage egale ondoorschijnende bewolking met mist 

en zicht van circa 200m (stratus nebulosus). Halverwege de tocht trekt de mist geleidelijk op met lage stratocumulus stratiformis en 

af en toe een waterig zonnetje (translucidus). Nu een matig zicht. Aan het eind van de tocht een enkele regendruppel. De ZO wind 

is matig en varieert van 3 tot 4 bft. 



Vrije Wadlopers: eenvoudig logboek t.b.v. opleiding 

 

 

(Tip: bewaar als… en vervang de puntjes door de gevraagde info) 

 

Doel is om vandaag het zuidoostelijke gedeelte van het Horsbornzand te belopen dat ten noorden van het Eemswad aan de 

overkant van de Ra ligt en waar bijna nooit iemand komt (afgesloten gebied van 15 mei t/m 1 september). Op basis van 3 eerdere 

verkenningen heb ik de vandaag gelopen route gemaakt.  

Vertrek vanaf de Emmapolder Ruidhorn. Langs de dijk westelijk en direct voorbij het tweede schapenhek ligt dam 488. Deze dam 

ligt op het niveau van het wantij en loopt goed met alleen direct na het verlaten van de kwelder slik. Op het Uithuizerwad ligt op de 

eerste 200 m dun enkeldiep slik dat t.o.v. de eerdere tochten is toegenomen, verder loopt het goed. In de Oude Vaargeul 40 cm 

oostelijk afstromend water (waypoint OV West; coördinaten: N53 27.825; E06 39.283; 8.43u, waterstand Eemshaven op dat 

moment – 73 cm). In de VG langs ZOL50 met 50 cm oostelijk afstromend water (waterstand – 84 cm). Over de noordoever van de 

ZOL oostwaarts. Voorbij de VG ligt een slikveld waar je ook door moet richting Rottumeroog maar is goed te vermijden door direct 

langs de noordoever te lopen over een mooi schelpenpad. Voorbij ZOL52 wordt de bodem hard zand en lopen we verder langs de 

Ra door tot R8 met hier een fraaie hoge oever. Vanaf R8 op een kaartkoers van 8 gr en weldra lopen we langs de zuidoostelijke 

oever van een grote geul die ontspringt uit de Oude Westereems bij de gele verbodsboei OWE-NBW1 (coördinaten: N53 31.101; 

E06 40.048) en diep in ZW richting reikt. Langs deze geul liggen talrijke zeehonden te rusten die er al op grote afstand vandoor 

gaan. Van tevoren de omkeertijd vastgesteld op maximaal 10.30uur (LW Borkum Fischerbalje 10.38 uur) en we kijken of we het 

landpuntje bij OWE-NBW1 kunnen halen. Dit lukt goed en hier 10 min pauze met eten en drinken en een sfeervol nevelig uitzicht 

waarbij het noordelijke deel van het Horsbornzand goed te zien is maar Borkum nog niet. In zuidoostelijke richting langs de oever 

van de Oude Westereems richting de ingang van de Ra. Afgelopen voorjaar kon dat in één rechte lijn maar dit gebied is blijkbaar 

dynamisch want nu zijn er enkele inhammen van de Eems ontstaan waar we omheen moeten lopen: waypoint OWE2 (coördinaten: 

N53 30.708; E06 40.044) en een tweede inham zuidelijker (waypoint OWE3; coördinaten: N53 30.203; E06 40.532). Een derde – 

ondiepe - geul was er ook vorig jaar al en is goed te passeren (waypoint OWE4; coördinaten: N53 30.002; E06 41.159). Vanaf de 

ingang van de Ra nabij de rode ton R22 (waypoint OWE5; coördinaten N53 29.765; E06 41.577) gaan we terug in westelijke 

richting langs de hoge noordoever van de Ra naar R2 (coördinaten: N53 28.935; E06 39.016). Hier de oversteek met 90 cm rustig 

vanuit het oosten instromend water (waterstand Eemshaven – 119 cm) en in een rechte koers naar dam 496 met passeren van de 

Oude Vaargeul met 70 cm binnenkomend water (waypoint OV Oost, coördinaten: N53 28.336; E06 39.611; 12.05u, waterstand 

Eemshaven – 95 cm). Voorbij de Oude vaargeul even zwoegen door ongeveer 25 m diep slik waarna de bekende plakkerige 

bodem van het kustdal. Langs dam 496 diep en taai slik, eigenlijk het zwaarste deel van de tocht. 

Totale afstand 20,2 km, duur 4u35min en gemiddelde snelheid 4,4 km/u.  

 

Gidsen: Melle ten Kate, Anke Steens, Henk Mulder, Cees Mijdendorp, Joris Grond 

 

Conclusie: Sfeervolle zwerftocht over het zuidoostelijke gedeelte van het Horsbornzand. Dit is een prachtig 

gebied met een goed lopende vaste zandbodem waar vrijwel nooit iemand komt. We liepen 

vandaag de volledige route maar hier zijn tochten gemakkelijk in te korten. Het grootste 

gedeelte is van 15 mei t/m 1 september gesloten. De begrenzing van het verboden gebied loopt 

oostelijk van de lijn HB1 – R10. In de verboden periode zou je met sportieve deelnemers de 

route kunnen wijzigen en bv van ZOL50 naar Spar1 en via HB1 naar R10 kunnen lopen (ook 

deze route loopt goed). Binnenkort zet ik kaart en gbd bestand op ons Forum. 


