WADLOOPPROGRAMMA 2022
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JUNI

MEI

Verzamelplek

WADLOOPBELEVINGEN

ZWERFTOCHTEN

OVERSTEKEN NAAR EEN EILAND

VAREN EN WADLOPEN 2 & 5 VIA SCHIERMONNIKOOG

ZWERVEN OVER DE WADDEN

AVONTUURLIJK OVERSTEKEN NAAR DE WADDENEILANDEN
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3

4
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Wadlopen
Getijhaventje
Noordpolderzijl

6

Roode Hoofd +
schelpen rapen

Weststrand
Schier

Zeehonden
Wadlooptocht

Rif /Engelsmanplaat

Wadlopen via
Brakzand naar
Schiermonnikoog
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Lauwersoog

Lauwersoog

Lauwersoog

Lauwersoog

Lauwersoog

Noordpolderzijl

8

10

Zwerftocht
Pieterburenwad

Wadlopen naar
Rottumeroog

Wadlopen naar
Ameland

Wadlopen naar
Schiermonnikoog
XXXL

10 km
Pieterburen, P
achter dorpshuis

15 km
Lauwersoog
Haven 26

15 km
Holwerd
Veerdam

25 km
Lauwersoog
Haven 26
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= Gezinstochten geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

= Zeehonden

= Nachttocht

het mooiste
natuuruitje

bekroond

ONZE WADLOOPBELEVINGEN

Wadloopbelevingen zijn unieke arrangementen waarin het wadlopen onder andere wordt gecombineerd met
een vaartocht, zeehonden kijken, een eilandbezoek of een streekproductenmaaltijd. Bij de arrangementen staat
de BELEVING voorop. Minder inspanning, meer genieten en dus is de wadlooptocht gemakkelijk, varen over de
Waddenzee blikverruimend, zeehonden kijken, eilandbezoek verademend en de maaltijden tongstrelend.

1 ROODE HOOFD

Ambassadeur

4+

Deze tocht is voor het hele gezin. We
varen vanuit Lauwersoog en komen langs
zeehonden. De wadlooptocht is gemakkelijk, terwijl u
toch alle aspecten van het wadlopen beleeft. Kinderen
krijgen een jutezakje om schelpen te verzamelen.
Daarna varen we terug naar Lauwersoog. Alles bij
elkaar bent u een uur of 4 onderweg. Deze tocht doen
we soms ook ’s avonds als de zon onder gaat en
het donker wordt op het wad. Inclusief vaartocht en
wadlooptocht.
Prijs per persoon

€ 30,-

Kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 15,-

2 WESTSTRAND SCHIER

4+

We varen richting Schiermonnikoog.
Dan gaan we van boord voor een gemakkelijke
tocht van 1,5 uur over harde wadbodem naar het
dorp Schiermonnikoog. 2 uur verblijf op het eiland
dus ruim tijd voor een terrasje, het dorp of het strand.
Vervolgens met de bus naar ons schip voor de
terugreis naar Lauwersoog.
Een gevarieerde tocht met varen, wandelen en het
eiland. Daardoor erg geschikt als dagje uit voor het
hele gezin. Totaal een dagje van 6 uur.
Inclusief varen, wadlopen en busvervoer.
Prijs per persoon

€ 35,-

Kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 20,-
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ZEEHONDEN-WADLOOPTOCHT 4+

We verzamelen op het schip in
Lauwersoog en varen naar een mooi stuk
wad. Daar wadlopen we ongeveer 1,5 uur, vooral
over hard zand, maar komen ook door geultjes en
over schelpenbanken. De gidsen vertellen wat er te
zien is. Dan gaan we weer aan boord en varen naar
de zeehondenbanken. Onderweg vertellen we van
alles over de zeehonden. We kunnen langzaam en
dicht langs de dieren varen zonder ze te verstoren.
Natuurlijk schreeuwen of flitsen we niet. Daarna varen
we terug naar Lauwersoog. Een tocht van totaal 5 uur,
waarin u al het moois van de Waddenzee kunt beleven.
Prijs per persoon

€ 35,-

Kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 20,-
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RIF / ENGELSMANPLAAT

ECO

We verzamelen op het schip in Lauwersoog
en varen naar een prachtig deel van het wad tussen
Ameland en Schiermonnikoog. Daar gaan we van
boord voor een mooie wadlooptocht van 2,5 uur.
Eerst lopen we naar het Rif, een duineilandje dat een
thuis is voor zeehonden en vogels. Daarna gaan we
naar Engelsmanplaat waar de vogelwachters ons
verwelkomen. Hierna gaan we weer aan boord en
varen we langs de zeehondenbanken. Onderweg krijgt
u uitleg over de bijzondere natuur van dit gebied.
Totale duur ongeveer 5 uur. Op sommige tochten gaan
we aangespoelde rommel opruimen, zie programma.
Prijs per persoon

€ 35,-

5 BRAKZAND
SCHIERMONNIKOOG

Vanuit Lauwersoog varen we eerst een stuk de
Waddenzee op. Op de zandplaat Brakzand begint
daarna de wadlooptocht naar Schiermonnikoog; een
prachtige wandeling van 3,5 uur over lekker hard zand.
Op het eiland is er tijd voor een terrasje.
Inclusief varen, wadlopen en busvervoer. In totaal bent
u 8 uur onderweg.
Prijs per persoon
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€ 55,-

ZWERFTOCHTEN EN
OVERSTEKEN
WADLOPEN GETIJHAVENTJE
NOORDPOLDERZIJL

Lopen langs een door schepen te bevaren geul
(8 km in 2,5 uur). Vertrek en aankomst in het
pittoreske haventje van Noordpolderzijl. En dan even
nazitten in het al even authentieke café ‘t Zielhoes!
Normale conditie nodig.
Op sommige tochten gaan we aangespoelde rommel
opruimen.
Prijs per persoon

Prijs per persoon

€ 15,-
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Een ware belevenis. Na middernacht zetten we koers
richting Schiermonnikoog. Na een stuk varen gaan
we in donker van boord. Terwijl de zon boven het wad
opkomt, lopen we richting eiland. Een schitterend
gezicht.
Het programma is inclusief ontbijt op het schip op de
weg terug. Een aanrader!
Totale duur ongeveer 6 uur.
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Een tocht van ongeveer 3,5 uur naar het mooie
geulenstelsel van het Pieterburenwad. Een gevarieerd
en mooi stukje Waddenzee.
Vertrek vanuit Pieterburen, dus prima te combineren
met een bezoek aan de zeehondencrèche.
We komen terug op de plaats van vertrek dus schone/
droge kleding hoeft niet mee het wad op.

€ 45,-

NACHTTOCHT BRAKZAND SCHIERMONNIKOOG

Prijs per persoon

7 ZWERFTOCHT PIETERBURENWAD

€ 15,-

WADLOPEN NAAR ROTTUMEROOG
Een prachtige tocht met nogal wat slik (4 uur
lopen en 3 uur varen) naar het eiland Rottumeroog.
Juist deze tocht toont de dynamiek van het wad.
Tijdens de vaartocht komen we langs honderden
zeehonden. Lauwersoog is zowel vertrek- als
aankomstpunt. Inclusief bus- en boottocht en warme
maaltijd. De wadlooptocht naar Rottumeroog is er ook
als nachttocht (incl. ontbijt).
Prijs per persoon

€ 70,-
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WADLOPEN NAAR AMELAND
Een tocht (3,5 uur lopen) over afwisselend wad.
Vanwege de grote dynamiek van het Wad één van
de zwaarste tochten. Vertrek en aankomst op de
veerdam van Holwerd. Inclusief consumptie, strandrit
en boot.
Prijs per persoon

€ 37,50
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WADLOPEN NAAR 		
		 SCHIERMONNIKOOG XXXL
Een zeer zware tocht van het vasteland naar het
eiland, alleen voor die-hards met de beste conditie (25
km in 5 uur). Veel slik en diepe geulen. Kijk bij Special
Brakzand-Schiermonnikoog (4) voor de lichtere tocht
naar Schiermonnikoog.
Prijs per persoon

€ 50,-

BOEK TIJDIG
Sommige programma’s zijn snel volgeboekt, dus
meld u tijdig aan voor uw favoriete tocht.
De snelste manier is boeken via www.wadlopen.com.
Moet een tocht worden afgelast vanwege de
weersomstandigheden of te weinig deelname, dan
laten wij u dat weten.

EXCLUSIEVE ARRANGEMENTEN

KLEDING

Voor groepen die echt iets bijzonders maar toch geheel verzorgd willen hebben wij
Rottumeroog EXCLUSIVE | Simonszand EXCLUSIVE | Schiermonnikoog EXCLUSIVE

Wees op alle mogelijke weersomstandigheden
voorbereid. Neem bij oversteken extra kleding mee,
waterdicht verpakt in uw rugzak.

Op zo’n dag ga je verschillende dingen doen die je anders niet doet b.v. wadlopen, varen, cursus wadfotografie,
bezoek bunkermuseum, schoonmaakactiviteit op een kale zandplaat, maaltijden van Waddenstreekproducten,
proeverij van waddendrankjes .
De deelnemers kunnen op het Wad zelf ook mosselen, oesters of zeewier verzamelen voor de maaltijd.
Bij deze EXCLUSIVE arrangementen die ongeveer 2 dagdelen duren is alles inclusief. Prijzen vanaf € 120 per
persoon. Minimaal 25 personen.
Voor meer informatie bel ons kantoor in Lauwersoog, tel 0595 - 528 300

ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
Ergert u zich er aan dat u bij arrangementen plots voor onverwachte kosten komt te staan? Wij ook.
Al onze arrangementen zijn dan ook inclusief.
Moet u van het vertrekpunt of eindpunt per bus verder, dan verrekenden we die kosten al in onze prijs.
Brengt onze boot u weg of haalt deze u juist op, het hoort bij ons arrangement.
Wanneer in de beschrijving van de tochten vermeld staat dat u koffie, thee, ontbijt of soep en broodjes
krijgt; dan hoeft u daarvoor niet bij te betalen, want onze prijzen zijn inclusief. Zo weet u gelukkig waar
u aan toe bent.

Ons kledingvoorschrift:
• Hoge gym- of loopschoenen
• Korte broek
• Sokken of kniekousen
• Warme trui
• Regenjack
• Zonnebril
•H
 oofddeksel tegen zon, regen of kou

CONTACT
Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
Haven 26
9976 VN Lauwersoog
0595 - 528 300
info@wadlopen.com
www.wadlopen.com
IBAN: NL93 INGB 0002 6062 88
BIC: INGBNL2A

2022

GA MEE WADLOPEN IN HET MOOISTE
NATUURGEBIED VAN NEDERLAND

WADLOPEN.COM

ECO
ZEEHONDENWADLOOP

TOCHT NAAR ’T RIF

VERANTWOORD DE NATUUR IN

MEER DAN 50 JAAR WADLOOPCENTRUM
ECO

WIJ GAAN VERANTWOORD DE NATUUR IN

Op 2 januari 2019
verloor containerschip
MSC Zoë honderden
containers. Tonnen
en tonnen plastic
afval spoelden en
spoelen daardoor
op de wadden aan.
Wadloopcentrum
Pieterburen helpt
om de rommel op te
ruimen.

Wadloopcentrum Pieterburen neemt u mee in het mooiste natuurgebied
van Nederland. Dat doen we met zorg en op een verantwoorde manier.
Daarom kiezen wij heel bewust voor duurzaamheid.
Sinds 2019 varen wij met ons schip de Boschwad op Blauwe Diesel. Deze
is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en is fossielvrij. Zonnepanelen
op het dek bezorgen ons de stroom die wij aan boord nodig hebben.
Bekertjes en roerstaafjes zijn niet langer van plastic, maar van papier en
hout.

Wadlopen werd in de jaren ‘60 en ’70 als sportieve prestatie mateloos
populair. Sindsdien namen wij al honderdduizenden nieuwsgierige
mensen mee op ontdekkingstocht.
Steeds vaker combineren we wadlopen met varen, eilandbezoek,
zeehonden kijken en/of streekmaaltijden. Méér afwisseling en beleving
in dezelfde tijd! En minder vermoeiend, dus geschikt voor kinderen vanaf
een jaar of 4 tot en met senioren.

ERKENDE WADLOOPORGANISATIE

Onze Stichting is een erkende organisatie met zeer ervaren, goed
opgeleide gidsen. Sommigen zijn al sinds de eerste tochten bij ons
actief! Wij hebben toestemming u te laten genieten van het wad, zelfs in
beschermde natuurgebieden. Ga net als wij verantwoord om met deze
unieke omstandigheden!

WERELDERFGOED

Al onze gidsen sluiten het
wadloopseizoen af met een grote
opruimactie van een deel van het
wad. Zo doen wij iets terug voor de
natuur waarvan we het hele seizoen
hebben genoten.
Hebt u nog tips waarmee we onze
activiteiten met nog meer respect
voor natuur en milieu kunnen
verzorgen, mail ze naar: info@
wadlopen.com

MAATWERK

Het waddengebied is een uitzonderlijk natuurgebied, met de status van
Werelderfgoed. De onophoudelijke stroming door eb en vloed maakt dat
het gebied voortdurend verandert. Onze wadloopgidsen zijn zich daarvan
bewust en verkennen hun routes zodat zij u veilig door het gebied kunnen
loodsen. Onderweg geven ze uitleg over de wadden en de planten en
dieren die er voorkomen.

Naast alle tochten en belevingen kunnen we nog veel meer bieden. Wilt
u bijvoorbeeld met een groep naar zandplaat Simonszand lopen, oesters
rapen, varen met een historische reddingboot, een palingrokerij of een
museum bezoeken of vliegeren op het strand?
Het kan allemaal en nog veel meer.
Wij beschikken over de mensen, de ervaring, de kennis en de schepen om
elke vraag in een prachtig op maat gesneden programma om te zetten.
Meer weten? Bel met 0595 – 528 300
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CAFE IT AUDE BEUTHUS
Gezellig cafe met diverse bieren op tap en fles. Ook geopend voor lunch en diner.
Nieuwestreek 6 - 9166 LX Schiermonnikoog - 0519 - 531460 - www.cafeboothuis.nl

vakantiewoning

U kunt bij ons terecht voor heerlijke vis,
maar ook voor een fijne overnachting.
Kijk snel op:

slapenoplauwersoog.nl

R E S TA U R E T T E

Lekker genieten van een
kop koffie of heerlijke
verse vis! Terwijl u geniet
van het prachtige uitzicht
over de haven.
13

Fam. Gerdes
Haven 8, Lauwersoog
(0519) 34 92 00

w w w.schierzicht.nl

Terp 12, 8854 AD
Oosterbierum | 0518 - 48 29 50
dekraakvanvandam.nl
info@dekraakvanvandam.nl

HAAL JE HART OP

Frank & Liesbeth Houtstra
+31 (0)6 53866985
info@waddenhoes.nl

IN DE NATUUR!
Steun Natuurmonumenten

Alsjeblieft
Vanaf €3,00 per maand of €32,50 per jaar help je niet
alleen de natuur, maar krijg je ook:
Het prachtige boek ‘Beleef de natuur’ met 80
verrassende tochten door heel Nederland,
inclusief tips van de boswachter.
Elk kwartaal het mooie en uitgebreide magazine
Puur Natuur.
Tot 30% korting op activiteiten, excursies en cadeaus
in de webshop van Natuurmonumenten.
Alle wandel- en ﬁetsroutes van Natuurmonumenten
in de route-app op je mobiel.
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/doe-mee
Of bel met onze ledenservice: T (035) 655 99 11

CAMPING BOETN TOEN
In alle vroegte richting
waddenkust reizen, of laat in de
avond nog terug? Dat hoeft niet!
Reserveer een plekje op onze
camping of verblijf in één van
onze accommodaties (blokhutten/huurcaravans, 1-4 pers.).
Gemakkelijk en goedkoop!
Boetn Toen (buitentuin)
Hoofdstraat 76A
9968 AG Pieterburen
boetntoen@outlook.com
06 - 570 226 90
campingboetntoen.nl

WADLOPEN.COM

GROEPSRESTAURANT
‘T CENTRUM

WADDENHOES
GASTENVERBLIJVEN

Gespecialiseerd in groepsdiners,
barbecues, partijen, koffietafels,
koude en warme buffetten. Ook
koffie- en winkelmuseum met
café, theetuin en terras.
A. Streekstra
Hoofdstraat 82A
info: Hoofdstraat 103
9968 AC Pieterburen
0595 - 528 641
06 - 23 797 116

Slapen in een comfortkamer (2
p.), een klein (4 p.) of een groot
(11 p.) appartement, met of
zonder ontbijt, een fiets huren.....
Alles is mogelijk bij Waddenhoes
gastenverblijven.
Tot totaal 34 personen.
Hoofdstraat 102
9968 AH Pieterburen
06 - 20 486 474
waddenhoes.nl

