
1

Op pad over het wad

Waar haal je informatie vandaan ?

Ad Krom 
Secretaris  Stichting Nautin



Onderwerpen 

1. Varen op getijde wateren,  de basis

- getij - diepte - stroming

2. Nautin-site       alle informatie onder één dak

3. QuickTide alle getij informatie 

3. Op pad over het Wad

4. Droogvallen
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Water diepte 

laagwater
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Water diepte 

laagwater

NAP
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Water diepte 

laagwater

NAP

hoogwater

Water diepte
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Water diepte 

Verhoging /verlaging



Het getij,     NAP 
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NAP is ongeveer halverwege van laag naar hoogwater
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Het getij,       LAT 
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Stromingskaartjes per uur ten opzichte 
van een locatie staan in de HP33,
maar ook op www.nautin.nl

http://www.nautin.nl/
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Wantijen

Water stroomt via de zeegaten het wad op.
ontmoeten elkaar achter de eilanden.
Daar hoopt zand zich op en is het ondiep.
De zogenaamde wantijen.



Wadvaardersdieptestaat
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Jaarlijks worden ondieptes in vaargeulen door 
RWS gelood.
Deze zijn terug te vinden in de Wadvaardersdieptestaat.
Te downloaden op www.nautin.nl

http://www.nautin.nl/


Nautin,  de site 
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www.nautin.nl
Alle informatie die je in 
beginsel nodig hebt om 
op getijde wateren 
te varen.
Verdeeld in 4 
hoofdonderwerpen.
Ook voor het bijwerken 
van je (digitale) kaarten.
Inclusief de getijde app.
QuickTide

http://www.nautin.nl/


Op pad over het Wad 
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Informatie die je vooraf wilt weten

• Wat voor weer wordt het ?              → Meteo 

• Hoe loopt het getij?                           → QuickTide

• Hoe loopt de stroming?                    → website

• Zijn mijn kaarten actueel ?               → Navigatie 

• Welke route wil ik varen ?                → Kaarten

• Zijn er ondieptes om te passeren ? → QuickTide
dieptestaat

• Te gebruiken marifoonkanalen ?     → website



QuickTide
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Een app. die heel veel 
actuele informatie geeft 
en voor je uitrekent 
wanneer je een ondiepte 
kunt passeren. 
Downloaden via de site, 
Itunes of Playstore.

Zie de handleiding op  
www.nautin.nl

http://www.nautin.nl/
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• Getijdetabel

• Passeren van ondieptes

• Droogvallen

• Weerbericht van kuststations. 

• Waarschuwingen over onder meer ondieptes

• Handleiding QuickTide op de site

•

Wat levert QuickTide
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De rode lijn geeft het actuele getij inclusief de 
verhoging of verlaging van dat moment. 

Getijde curve Harlingen



Op pad over het Wad 
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We gaan in Den Oever te water en dan door de 
Stevinsluis. 
Daarna bakboord uit over het Vaarwater langs de 
Afsluitdijk

Als je in QuickTide de diepte van je boot invoert, 
rekent QuickTide voor je uit of en wanneer je er kunt 
varen. 
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Volgens QuickTide is de minste diepte 
bij de boei AD 5    75 cm bij LAT. 

Gemeten op 15 januari 2021
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Naast boeien, kom je op het wad ook gele tonnen tegen.
Soms geeft die de vaarweg voor de recreatie aan, 
maar ook visgebied waar met netten mosselen worden gekweekt. 
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De wadden is het foerageergebied voor trekvogels.Vooral bij 
hoogwater verzamelen ze zich bij de hoge droge platen. 
Gedraag je als gast op het wad.
Zie ook de erecode  op https://wadvaarders.nl/de-erecode
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Voor de vuurtoren bij Vlieland kan je droogvallen.
Vuistregel is er 70 cm water staat als de getijdetabel aangeeft
dat bij Vlielanderbalg NAP+50 cm staat
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Op pad over het wad 
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We varen vanuit Harlingen over het Kimstergat en 
Vingegat naar Ameland. 

Wat is het tijdsbestek dat we vandaag over deze 
ondieptes heen kunnen?  Onze boot steekt 70 cm 
diep.
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Kimstergat
Op 28-1-21 

diepte 20cm 
bij NAP 

Vingegat
Op 3-3-21

diepte 60 cm
bij NAP 



Droogvallen
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mRR_1msIfInwQM&tbnid=n55o0X_v9ld_9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wadboot.nl%2F&ei=kuAaU7GGOYjKtAbL54CgAg&psig=AFQjCNHg8x4eYjyZUtZA465mu3HWKyed9Q&ust=1394356670739011
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Leuke droogval plekken 
zie ook www.wadvaarders.nl

http://www.wadvaarders.nl/
http://www.wadvaarders.nl/
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Droogval tips 
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- Voorbereiding 
Wat voor weer wordt het. Gaat de wind draaien? 
Locatie,   vlakke plaat , niet bij zeegat of vaargeul
Is je roer geborgd? 
Val droog rond half tij, dan kom je ook weer los

- Het droogvallen         
Peil rondom 
Een modderige plek  ligt  zachter dan hard zand
Draait de wind, verleg het anker ! 
Zet een emmer water aan boord 
Bij het loskomen verplaatst je schip

- Gedrag 
Zie erecode. 
Blijf aan boord als er vogels zijn

- Genieten 
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Zoek voor hert droogliggen een vlakke plaat
Vlak bij een vaargeul loop je het risico dat zand
met het water onder je schip wegstroomt. 
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www.nautin.nl Getijde, (on)diepte, stroming
www.ikpasophetwad.nl Informatie over het Wad 
www.wadvaarders.nl Actuele meldingen en tips

http://www.ikpasophetwad.nl/
http://www.wadvaarders.nl/


Op pad over het wad 
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Voor degenen die met OpenCPN uit de voeten kunnen,
zijn er op de site van Nautin onder Navigatie -> OpenCPN
leuke kaarten te vinden, die je kunt vullen  met de meest  actuele
betonning van Nautin.
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Vragen over de Stichting Nautin en 
de producten,

helpdesk@nautin.nl  

Veel vaarplezier ! 


