www.wadkanovaren.nl – pdf versie
kanovaren op ’t Wad - intro
Gebruik van de informatie op de site wadkanovaren.nl of van deze pdf versie geschiedt op eigen
verantwoordelijkheid; noch de samenstellers van de informatie, noch de bronnen waaruit informatie is
overgenomen zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor gebruik van de informatie. De tekst in de
pdfversie wijkt slechts van de website af bij verwijzingen en bij het gebruik van voortdurend te actualiseren
informatie zoals de informatie over dynamische zonering en getijdengegevens.

Welkom op pdf versie van Wadkanovaren.nl
De site wadkanovaren.nl is bedoeld om praktische informatie te verschaffen voor kanotochten
op zoutwater, en dan met name op de Waddenzee. Daarnaast denk ik dat andere gebruikers
van het Wad (maar ook daarbuiten), zoals pleziervaart en wadlopers voor hun ook nuttige
informatie op deze pdf versie van de site kunnen vinden; loop de inhoudsopgave maar eens af.
De site valt in vier onderdelen uiteen:
deel 1 behandelt specifiek het kanoën op het Wad
deel 2 geeft informatie over het waddengebied als zodanig,
deel 3 bevat een groot aantal informatieve tabellen en overzichten m.b.t. het Nederlandse wad.
Deel 4 behandelt de Duitse en Deense wadden, zodat de site het totale waddengebied
bestrijkt.
Zie de inhoudsopgave om een overzicht van de afzonderlijke artikelen te krijgen.
Voor informatie over een bepaald onderwerp zie het alfabetisch register.
Deze site is samengesteld aan de hand van de mij ter beschikking staande literatuur, websites
en mijn eigen ervaring met zeekanoën. De site is vooral gericht op varen op het Wad. Heel
veel praktische zaken zijn echter gebiedonafhankelijk, zodat ik denk dat ook iemand die
bijvoorbeeld op de Zeelandse wateren of een tocht op zoetwater wil gaan varen zinvolle
informatie op deze site zal kunnen vinden. Daarnaast is er op de site ook informatie die nuttig
is voor de andere vaarders op het wad dan kanoërs. Zie bijv. de getijdentabellen en
stroomatlassen voor het hele wad tussen Den Helder en Esbjerg.
Voor opmerkingen ter verbetering houd ik mij van harte aanbevolen.
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