
 

 

Informatie Veerdienst Marker Wadden 

In deze infomap vindt u nadere informatie voor de veerdienst Marker Wadden. De informatie is niet 

uitputtend maar geeft u een beeld over Marker Wadden,  de Nederzetting op Marker Wadden, het 

huidige aantal bezoekers, de vindplaats van nieuwsbrieven Marker Wadden, informatie over het 

Nationaal Park Nieuw Land (waar Marker onderdeel van is), de Gemeente Lelystad (eigenaar van de 

vertrekhaven; Bataviahaven) en het haveneiland Marker Wadden.  

1. Essentie Marker Wadden 

 

  



2. Factsheet 

Nederzetting Marker Wadden 
Voor de bezoekers van het Haveneiland van Marker Wadden worden diverse faciliteiten ontwikkeld. 

Deze nieuwe voorzieningen zijn nodig voor de gastvrije ontvangst van bezoekers, voor de beheerders, 

toezichthouders en de vele onderzoekers. De 12 gebouwen samen vormen de nederzetting Marker 

Wadden en beslaan niet meer dan 0.1% van het nieuwe natuurgebied. 

Welke gebouwen komen er? 

• Een eilandpaviljoen, met informatiepunt en een restaurant, met uitzicht over het havenstrand. 

• Een veldstation voor onderzoekers, met overnachtingsmogelijkheid, werk- en vergaderruimte. 

• Werkschuur en botenhuis voor de machines en werkboten. 

• Werkhuisjes, kantoor en verblijf voor eilandwachters en havenmeester.  

• Overkapping en kiosk als baken bij de kade voor de veerboot. Voor 1e opvang en beschutting. 

• Vier eilandhuisjes voor tijdelijke verhuur. 

• Kampeerveldje voor circa 10 trekkerstentjes.  
 

Nutsvoorzieningen 
Marker Wadden is zelfvoorzienend, dat betekent dat alles ter plekke opgewekt en afgevoerd wordt. 
 
Ontwerp en landschap.  
De nederzetting is ‘te gast’ in dit nieuwe natuurgebied. Het architectonische ontwerp is zo gemaakt 

dat de gebouwen zich voegen in het nieuwe landschap. De gebouwen zullen doordat ze aan de 

buitenkant bekleed zijn met fijn bezaagd hout vrij snel zilvergrijs gaan verkleuren en daardoor steeds 

beter opgaan in het landschap. De verschillende kleinere gebouwen vormen samen een soort erf en 

bieden luwte, schaduw en schuilplaatsen.  

Cijfers en uitgangspunten 
Bezoekers Marker Wadden 
De haven van Marker Wadden is vanaf het najaar van 2018 open voor bezoekers. Er komen 

waterrecreanten met de eigen boot en gasten van charters. Verder hebben we in 2019 op 34 dagen 

met een tijdelijke veerdienst gevaren op Marker Wadden. Alle bezoekers worden op het centrale punt 

bij de haven welkom geheten door eilandwachters. Vervolgens kan men prachtige wandelingen 

maken, uitwaaien op het strand, vogelkijkhutten ontdekken of de uitkijktoren beklimmen.  

Dit heeft in 2019 (jan t/m sept) geleid tot de volgende bezoekersaantallen: 

- Pleziervaart (met en zonder overnachting): 6.484 

- Bezoekers via Charters: 6.340 

- Bezoekers Veerdienst: 5.428 

- Totaal aantal bezoekers (t/m sept): 18.252 

3. Nieuwsbrieven 
U kunt zich meer verdiepen in de Marker Wadden door de nieuwsbrieven te lezen. 

Gemakshalve vindt u hierbij de link naar de nieuwsbrieven: Nieuwsbrieven Marker Wadden 

  

https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/nieuws


4. Nationaal Park Nieuw Land 
Marker Wadden zijn onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land. Een initiatief van de provincie 

Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Flevo-Landschap, 

Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Het is een groot 

en avontuurlijke natuurgebied wat bovenstaande partijen beheren en verder willen ontwikkelen. 

Meer informatie vindt u op Nationaal Park Nieuw Land en specifiek over de Marker Wadden kijkt u op 

NPNL Marker Wadden. 

5. Gemeente Lelystad 
Lelystad wil herkenbaar zijn als de hoofdstad van de nieuwe natuur. Een bezoek aan de Marker 

Wadden is hier onderdeel van.  

Gemeente Lelystad heeft een Strategische agenda en een Kustvisie opgesteld welke bouwstenen 

zullen zijn voor de Omgevingsvisie van de gemeente. Een belangrijk onderdeel is dat Lelystad een 

sterke identiteit heeft als Hoofdstad van de nieuwe natuur. Hierin spelen de Marker Wadden en de 

Bataviahaven een belangrijke rol. De gemeente wil de Bataviahaven als volwaardige aanlegplaats voor 

de snel groeiende (inter)nationale passagiersvaart en dat deze haven wordt gebruikt als vertrekpunt 

naar Marker Wadden. Stichting Bataviahaven (gemeentelijk havenbedrijf) is de exploitant van de 

Bataviahaven. 

De gemeente is de eigenaar van de Bataviahaven en ontwikkelt de Bataviahaven. 

Stichting Bataviahaven en de gemeente Lelystad zorgt voor een adequate, veilige en goed bereikbare 

aanmeerplek in de Bataviahaven. 

6. Havens 

Lelystad 
Bataviahaven is de gemeentehaven van Lelystad. Naast schepen uit de bruine vloot en de rivier 

cruiseschepen komen hier jaarlijks duizenden passanten voor een of meer nachten. 

De haven is daarnaast de ideale evenementenhaven; dat blijkt uit de vele evenementen die, naast de 

Hiswa te Water, jaarlijks in deze haven plaatsvinden. 

De gemeente Lelystad is belanghebbende en zij stelt de haven, onder nader te bepalen voorwaarden, 

beschikbaar. Er zal op het moment dat er behoefte is aan een plaats om aan te meren een plaats in 

Bataviahaven beschikbaar zijn waar een (veer)boot kan aanmeren. De plek zal in overleg met de 

exploitant van de haven, Bataviahaven en de gemeente Lelystad worden. 

De Bataviahaven zal indien noodzakelijk in 2020 al basaal zijn ingericht zodat de veerdienst kan 

aanmeren, er horeca is in de directe omgeving van Bataviahaven waar bezoekers kunnen verblijven en 

er parkeerplaatsen zijn. Daarnaast zal er signing worden geplaatst zodat de bezoeker de haven goed 

kunnen bereiken. 

In 2021 wil de gemeente de haven volledig hebben ingericht voor het gebruik van de veerdienst Marker 

Wadden. 

Aanvulling 4 februari 2020 

- Havenkosten Lelystad 

o In de business case mag u deze kosten als PM post opnemen. 

https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl
https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl/marker-wadden
http://www.markerwadden.nl/


- Walvoorzieningen 

o In uw pitch vragen wij u aan te geven wat u aan walvoorzieningen nodig heeft. 

o Kosten mogen als PM post worden opgenomen in de business case. 

Haveneiland van Marker Wadden 
Het haveneiland van Marker Wadden is vrij toegankelijk en ligt op circa 9 kilometer afstand van 

Bataviahaven in Lelystad. Een mooie stop voor zeilers, een uitdagende afstand voor sportieve kanoërs 

maar ook een unieke plek voor vogelaars en voor zomaar een dagje uitwaaien in de natuur. Het 

haveneiland is sinds september 2018 toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.  

Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat het haveneiland goed toegankelijk is, zodat mensen de 

natuur van Marker Wadden zelf kunnen beleven. Daarom is er bij het ontwerp veel aandacht besteed 

aan de inrichting van de haven. De brede havenmond is goed toegankelijk voor diverse boten. De 

lengte van de haventoegang houdt de golven tegen en de kom is ruim genoeg om tegen de wind in te 

draaien. Er is een steiger met ligboxen voor particuliere boten, een stapelsteiger en chartersteiger. 

Daarnaast is een kade voor de veerboot gerealiseerd. Dit is de beoogde aankomst en vertreklocatie 

voor de veerdienst (zie afbeelding). Direct achter de haven ligt een mooi strand van ongeveer 800 

meter. Er zijn wandelpaden, vlonderpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren met prachtig zicht op 

nieuwe natuur. In de loop van 2019 en begin 2020 wordt er een kleine nederzetting gebouwd voor 

ontvangst van bezoekers.  

Kade 

veerboot 


