/Wadlopen

De rust, de ruimte,
oorverdovende stilte die
enkel wordt doorbroken
door krijsende meeuwen
en een eindeloos uitzicht.
Wadlopen is een unieke
belevenis. En dat het ook
zonder kleren kan, maakt
het des te ﬁjner.
TEKST LIZA BAKHUIS BEELD LIZA BAKHUIS &
PETERJAN VAN DER VLIET

“

In je blootje

over het wad
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Het is nog donker als de wekker gaat.
Het is vanuit huis ruim twee uur rijden
naar Lauwersoog, een klein dorpje in de
kop van Groningen. Daar wacht om acht
uur een boot die ons naar Schiermonnikoog zal varen. Lang blijven we niet
liggen; we hebben er zin in! Eenmaal
gedoucht zijn we in no-time klaar. We
stoppen eten en drinken in een rugzak,
een ﬂes zonnebrandcrème, een pet
tegen de stekende julizon en we kunnen
gaan. Aankleden doen we alleen maar
voor onderweg, dus het wordt een korte
broek en een T-shirt. Eenmaal op de
wadden mogen we bloot, dus we hoeven
er vandaag voor niemand extra knap uit
te zien.

Unieke tochten
Om kwart voor acht parkeren we aan de
haven van Lauwersoog. Ulco de Haan,
onze wadloopgids voor vandaag, wacht
al op ons. Ook hij heeft er zin in. Ook
al zijn Ulco en het wad al vijfentwintig
jaar goede bekenden van elkaar, iedere
tocht is voor hem uniek. De kleuren, de
geuren, de geluiden; de wadden verleiden en betoveren hem telkens opnieuw.
Langzaam druppelen ook de andere
wadlopers binnen.
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Rondje Schier
07:30 Verzamelen in Lauwersoog bij ‘Restaurette Schierzicht’
08:00 Vanuit Lauwersoog vaart de boot naar een drooggevallen
zandbank waar met een beetje geluk zeehonden te zien zijn
10:00 De boot meert aan op Schiermonnikoog
10:30 De wandeling, het ‘Rondje Schier’, begint
12:00 De oversteek van de ene kust van Schiermonnikoog naar
de andere kust van het eiland
13:30 Aankomst op het Noordzeestrand
15:30 Aankomst bij ‘De Marlijn’, het eindpunt van onze wandeling
16:00 De boot vertrekt vanaf de veerdam op Schiermonnikoog
17:00 Aankomst in Lauwersoog

/Interview
ULCO DE HAAN
WADLOOPGIDS

Wat heb jij met het wad?
“Ik heb al erg graag
langeafstandswandelingen
gemaakt en ging regelmatig
op kampeervakanties, vaak
in Scandinavië. Jaren geleden
deed ik een keertje mee aan een
wadlooptocht en dat maakte
indruk. De rust, de ruimte. Een
jaar of vijfentwintig geleden ben
ik cursussen en trainingen gaan
volgen om zelf tochten te kunnen
gidsen. Sindsdien heb ik talloze
wadlooptochten begeleid.”

het stokje overgenomen. Dat is nu een
jaar of vijf geleden.”

Wat vind je leuk aan de blote
wandelingen?
“Wat opvalt wanneer ik met blote
mensen op pad ga, is dat de groep vaak
erg sociaal en toegankelijk is. Dat maakt
het voor mijzelf ook leuk. Vroeger liep
ik met allerlei groepen, maar nu kies
ik de tochten en gezelschappen uit die
ik zelf het leukst vind. Daar horen de
blote wandelaars zeker bij. Grappig is
dat ze vaak onderweg eventjes in de
geulen willen zwemmen en dan bloot,
met het zonnetje in de rug, weer verder
wandelen.”

Wadlopen, kan iedereen dat?
“In principe wel, maar je hebt een
aardige conditie nodig. Je wandelt al
gauw een kilometer of vijftien. Dat moet
je lichamelijk natuurlijk ook aankunnen.”

Hoe begon dat naaktwandelen?
“Ik ontspande zelf al graag in mijn
blootje en soms wandelde ik met
vrienden bloot. Een van de gidsen op
het wad leidde weleens blote tochten,
maar die stopte ermee. Toen heb ik
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Hoe zet jij de tochten uit?
“Ik ga regelmatig op verkenning op het
wad. Geulen die er vorig jaar waren,
kunnen een jaar later weer heel anders
liggen. Daar kijk ik naar. En plekken

waar veel slik ligt, probeer ik op
mijn tochten te vermijden zodat het
prettiger wandelt voor iedereen.”

Hoeveel tochten maak jij in een
jaar?
“Afgelopen jaar heb ik twaalf,
dertien tochten geleid. Dat komt al
gauw neer op zo’n honderdtwintig
mensen. De vraag neemt toe, merk
ik. Inmiddels zijn er ook mensen
die vaker meedoen. Die reageren
direct als ik een mailing verstuur, dus
tochten zitten al gauw vol.”

Wat trekt jou zo aan de wadden?
“De ruimte, de kleuren, de geuren,
de geluiden. De zonsondergang en
zonsopkomst zijn zo mooi, dat is niet
eens onder woorden te brengen.”

Was het liefde op het eerste
gezicht?
“De eerste keer op het wad is zo overweldigend, dat moet je even op je in
laten werken. De immense grootte, de
oneindige horizon. Er is helemaal niets;
geen auto’s, geen drukte. Dat maakt
wel indruk. De liefde is gegroeid.”

Er wordt kennis gemaakt, er worden
verhalen uitgewisseld. Het zonnetje
piept inmiddels achter de wolken
vandaan. Wadlopen kan alleen bij goed
weer, anders is het te riskant. Bij mist,
erge kou of stormen kun je het wad
beter met rust laten. Het waterpeil kan
verraderlijk snel stijgen en eenmaal midden in de leegte van de drooggevallen
Waddenzee, kun je er niet zomaar weg.
Het weer ziet er gelukkig onschuldig uit.
En dus gaan we met z’n allen aan boord
van De Vriendschap, een knus passagiersschip uit 1924.

heeft Ulco nog een verrassing voor ons:
een tussenstop bij een drooggevallen
zandplaat waar wel honderd zeehonden
heerlijk in het zonnetje uitrusten. De
schipper zet de motor uit om de zeehonden niet te storen en laat ons maximaal genieten van het moment. Voor
zeehonden is de Waddenzee de perfecte
omgeving: de met laag water droogvallende zandbanken zijn de ideale plek om
te rusten of hun jongen te zogen.

Brandstof

‘Broeken,
hemdjes, beha’s
en T-shirts

verdwijnen
vliegensvlug

in rugzakken’

Om tien uur meert de boot aan bij de
veerdam op Schiermonnikoog. De sfeer
Lytje Pole
onder de wandelaars zit er inmiddels
Na anderhalf uur varen doemen de
goed in. De verse kofﬁe op de boot
contouren van Schier op, zoals het
smaakt heerlijk en hier en daar verdwijnt
waddeneiland ook wel liefkozend wordt
nog gauw een broodje achter de kiezen.
genoemd. In het eilander dialect van
Er staat ons een stevige tocht van ongeSchiermonnikoog zegt men Lytje Pole,
veer vijftien kilometer te wachten, een
IEPKE
‘klein polletje’, een klein stukje land.
beetje brandstof is broodnodig. “Zullen
Want dat is het, met een oppervlak
we?”, klinkt het. En of! We wandelen naar
van nauwelijks tweehonderd vierkante
het begin van de veerdam, waar we van
kilometer. Voordat we daar aanmeren,
het eiland gaan.
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“

‘Wat een ruimte. De wadden
lijken zich uit te strekken
tot in de eeuwigheid’
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De Waddenzee mag bij eb droogvallen,
écht droog is een zeebodem natuurlijk
nooit. Overal liggen plassen water. En
het wandelen vergt best wat conditie.
Na een ﬂink stuk lopen houden we een
korte pauze tussen de geulen. Ulco
vertelt gepassioneerd over alles wat
op het wad leeft. Er wordt gedronken
en gegeten, er worden foto’s gemaakt.
Maar er wordt vooral veel gelachen. Het
wad doet iets met je.

Kleurenmix

Met de kust van Schiermonnikoog in
onze rug en de toeristen en eilandbewoners op veilige oogafstand, mogen dan
eindelijk de kleren uit. Dat hoeft Ulco
geen tweede keer te zeggen. Broeken,
hemdjes, beha’s en T-shirts verdwijnen
vliegensvlug in de rugzakken van de
deelnemers. Een enkeling houdt zijn
of haar T-shirt aan tegen de zon die
inmiddels hoog aan de hemel staat. De
sokken en schoenen houden we overigens aan; op het wad loop je het best
op schoenen met een hoge enkel, want
lage schoenen zou je zomaar kunnen
verliezen in het dikke slik. Nog even een
laagje zonnebrand op ons blote lijf en we
gaan nu écht het wad op.

Ontzag
Waar er eerst nog gezellig gekletst werd,
valt de een na de ander stil. Wat we zien
is overweldigend en iedereen lijkt dat in
stilte te bewonderen. Wat een ruimte. De
wadden lijken zich uit te strekken tot in
de eeuwigheid. Hoever je ook kijkt, er is
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niets anders te zien dan glimmende
slikplaten, zeewier, geulen vol met
water en slingerende prielen. Hier en
daar scharrelt een meeuw die deze plek
misschien het liefst voor zichzelf zou
houden. De wadden dwingen ontzag af
en daar hebben ze alle recht toe. Dat
deze magische plek in Nederland ligt, is
bijna niet te bevatten. Wat een contrast
met de stad, de dorpen en het drukke
leven van alledag.

Modderbad
Alle deelnemers zijn het erover eens: de
Waddenzee, door Unesco uitgeroepen
tot Werelderfgoed, gaat je verbeelding
te boven. De kleuren, de geuren, de
geluiden: je moet het zelf ervaren om te
weten hoe het is. En in je blootje wadlopen, dat is wel extra bijzonder. Hier in de
droge Waddenzee omarmt de zon je lijf
van alle kanten. Geen schurend textiel
tijdens het wandelen en bang zijn dat je
broek vies wordt, hoeft ook al niet. Want
vies, dat word je absoluut van wadlopen.

‘Hier in de droge
Waddenzee

omarmt de
zon je lijf’

Het tweede stuk van de wandeltocht
voert over lange stroken stug kweldergras. De grond is hier rijk en vruchtbaar,
er piepen overal paarse bloemetjes
tussen het groen door. Een mix van
prachtige kleuren. Naarmate we verder
wandelen liggen er steeds meer zandplaten tussen de groene stroken. Totdat
we uiteindelijk al het groen achter
ons laten en de kwelders bereiken, de
bodem van de Waddenzee die alleen
bij eb zichtbaar en toegankelijk is.
Dan zetten we het laatste deel van onze
tocht in. En die gaat over het strand. Of
er gezwommen mag worden? Absoluut,
zegt Ulco. Enkele deelnemers gooien
hun schoenen en sokken uit om even te
baden en het slik van hun lijf te spoelen.
Dan is het stevig doorstappen, want om
half vier zouden we aan moeten komen
bij strandpaviljoen De Marlijn op Schiermonnikoog. Even daarvoor moeten
de kleren weer aan, waarschuwt Ulco
alvast. Vanaf het paviljoen vertrekt onze
bus die ons weer naar de boot richting
Lauwersoog brengt en die kunnen we
maar beter niet missen. Dus lopen we,
met de zon op onze blote rug, de laatste
kilometers dwars over het eiland naar
het Noordzeestrand. Eenmaal weer op
het vasteland kijken we nog één keer
achterom naar de kwelders, het eindeloze uitzicht en de meeuwen die door
de lucht scheren. Ze krijsen ons gedag.
Zo’n blote wadlooptocht? Zeker weten
dat we die nog eens herhalen.
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