
 

 

Noodverordening en Wadlopen 

Wat kan wel, wat kan niet? 

 

 

Hoofdregels 

1. De hieronder uitgewerkte mogelijkheden hebben betrekking op de ‘Noodverordening 

COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân’ van 29 april 2020. Voor de toekomst worden mogelijke 

versoepelingen aangekondigd. De vraag wat dit voor u betekent kan pas echt beantwoord 

worden op het moment dat er een nieuwe Noodverordening is vastgesteld, waarin de 

betreffende versoepelingen zijn verwerkt. De aangekondigde, mogelijke versoepelingen zijn 

volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.  

2. Vooralsnog geldt het samenscholingsverbod bij drie personen of meer en een verbod op 

samenkomsten, tenzij het een gezin betreft. Veel van de mogelijkheden hangen af van deze 

verboden. 

3. Er moet te allen tijde 1,5m onderlinge afstand gewaarborgd worden. Dit geldt alleen niet 

voor stellen en gezinnen die één huishouding vormen. 

4. Vooralsnog is het verboden om gezamenlijke sanitaire voorzieningen geopend te hebben. 

Houd er dus rekening mee dat zolang dit verbod geldt, de normale openbare voorzieningen 

die na afloop van het wadlopen worden gebruikt om af te spoelen niet toegankelijk zijn.  

5. Op het moment dat er een nieuwe Noodverordening wordt vastgesteld, of indien tussentijds 

meer duidelijkheid en wellicht ruimte wordt geboden, zal dit document daarop 

geactualiseerd en opnieuw rondgestuurd worden. 

 

 

Wadlopen  

Wadlopen wordt gezien als sport, onder begeleiding van een professional. Om deze reden kan het 

Wadlopen plaatsvinden. Belangrijk detail is dat het wadlopen niet in de gemeente Schiermonnikoog 

start, maar eindigt. Dit is om die reden afgestemd met gemeente Noord-Oost Friesland en de overige 

Waddeneilanden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

1. De 1.5 meter onderlinge afstand en overige geldende regels  moeten aangehouden worden. 

2. Met moet verplicht een mondkapje meenemen, aangezien vast staat dat ze op de eilanden 

met het OV moeten (eventueel bus, sowieso boot). 

3. Eenmaal aangekomen op het eiland is er geen sprake meer van sporten. Vanaf dat moment 

mag er dus geen sprake zijn van groepsvorming. De groep moet dan ook direct uit elkaar 

gaan.  

 

 


