
Havenreglement 2020: 

Marker Wadden is een nieuw natuurgebied in het Markermeer. Het is ontwikkeld als nieuw 

natuurparadijs voor vissen en vogels en voor het herstel van de waterkwaliteit. Bezoekers zijn 

welkom bij het haveneiland, waar een haven is aangelegd met steigers voor de pleziervaart en 

charterschepen.  

Definities. In dit reglement wordt verstaan onder:  
Charterschip is een vaartuig, ingericht om met passagiers tochten te maken en daarmee inkomsten 
genereren. 
Pleziervaart is het varen om te ontspannen. 
Havenmeester is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording 
schuldig aan Natuurmonumenten. 
Natuurhaven, de haven ligt in een natuurgebied en daar zijn de voorzieningen op afgestemd. 
Stapelsteiger, is de steiger waar je langszij af kunt meren en waar ook meerdere boten naast elkaar 
kunnen aanleggen 
Box/ ligplaats, hier kunnen boten afmeren die ook de nacht blijven. 
Gebiedsbijdrage, bijdrage voor Natuurmonumenten voor het beheer en onderhoud van dit nieuwe 
natuurgebied. 
BPR – Binnenvaartpolitiereglement. 
 
Artikel 1. Toegang Natuurhaven 
De havenkom is alleen toegankelijk via de twee havendammen aan de zuidzijde van dit haveneiland. 
De andere eilanden zijn niet toegankelijk en er mag ook niet tussen de eilanden gevaren worden.  
  
Artikel 2. Aanmelden van bezoek pleziervaart 
Voor gebruik van een ligplaats, met overnachting, in de boxen is aanmelding bij de havenmeester 
verplicht en het betalen van liggeld en gebiedsbijdrage. 
Voor de stapelsteiger, bezoek overdag zonder overnachting, is aanmelding bij de havenmeester 
verplicht en het betalen van een gebiedsbijdrage.  
Gebruik van de haven is maximaal 3x 24 uur. 
 
Artikel 3. Aanmelden door charters 
Charterschepen moeten zich aanmelden via een eigen boekingssysteem om een plek aan de speciale 
Chartersteiger reserveren. 
 
Artikel 4. Gebiedsbijdrage 
Als bijdrage in het beheer en onderhoud van Marker Wadden betalen alle bezoekers aan dit 
natuurgebied een gebiedsbijdrage. 
Leden van Natuurmonumenten € 4,20 per persoon per bezoek. 
Niet-leden van Natuurmonumenten € 6,- per persoon per bezoek. 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar, € 3,-- per kind per bezoek  
Oerrr kinderen, kinderen van leden, € 2,10 per kind per bezoek 
 
Artikel 5. Gedragsregels 
Iedereen wordt gevraagd om orde, rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheid in acht te 
nemen. En te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Instructies van de Havenmeester 
dienen te worden opgevolgd.   
Het is niet toegestaan: 
. hinderlijk lawaai te maken;( bvb versterkte muziek) 
. de haven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, afvalstoffen afkomstig uit boordtoilet,  

huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of andere milieuverontreinigende stoffen; 



. (huis)dieren los te laten lopen; 

. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.; 

. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen, dan wel aangewezen; 

. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen; 

. open vuur ( waaronder ook begrepen barbecueën) te gebruiken; 

. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten. 
Overtreding geeft de havenmeester het recht de overtreder toegang tot de haven te ontzeggen.  
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
De havenmeester/Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door 
welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, 
tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de Havenmeester. 
 
Artikel 7. Beschikbare steigers 
Er zijn drie steigers om aan af te meren.  
1. De Stapelsteiger voor de pleziervaart die afmeert van zonsopgang tot zonsondergang. Daarvoor 
meldt u zich bij de havenmeester om vooraf aan het bezoek aan Marker Wadden de gebiedsbijdrage 
af te rekenen. 
2. De Boxensteiger voor dagbezoek van de pleziervaart  
3. Steiger voor charterschepenvaart.  
 
Artikel 8.  Tarieven 
Afmeren aan de Stapelsteiger voor alleen dagbezoek is mogelijk, u betaald wel de gebiedsbijdrage. 
Liggeld overnachting pleziervaart: 

Scheepslengte Tarieven  

 Laagseizoen Hoogseizoen 

t/m 5 6,5 9,50 

5,01 t/m 6 7,15 10,45 

6,01 t/m 7 8,45 12,35 

7,01 t/m 8 9,75 14,25 

8,01 t/m 9 11,05 16,15 

9,01 t/m 10 12,35 18,05 

10,01 t/m 11 13,65 19,95 

11,01 t/m 12 14,95 21,85 

12,01 t/m 13 16,25 23,75 

13,01 t/m 14 17,55 25,65 

14,01 t/m 15 18,85 27,55 

meer dan 15,01 26,00 38,00 
 
Er zijn aparte tarieven voor de charterschepen. 
 
Artikel 9. Ankeren 
In de haven van Marker Wadden geldt een ankerverbod, vastgesteld in een verkeerbesluit van RWS. 
Om de veiligheid van bezoekers en hun schepen te kunnen waarborgen.  
 
Artikel 10. Slecht weer 
In geval van storm, brand of enig ander onheil wordt van eenieder die in het havengebied aanwezig 
is, verwacht hulp te verlenen.  
 
Artikel 11. BPR 
Hert Binnenvaart Politie Regelement is ook van toepassing op Natuurhaven Marker Wadden 


