
Natuurhaven 
60 particuliere boten  

en 3 charters

Aparte loswal  
voor veerboot

12 km wandelpad met 
routes tussen de 2,5 km en 

7 km

       2016
Start van aanleg 
en contouren 
eerste eiland en 
havenkom.

       2017
Contouren  
eilanden  
2, 3, 4 en 5.

       2018
Aanleg wandel
paden, strand en 
vogelkijk hutten. 
Open voor 
publiek. 

       2021
Oplevering 
eerste vijf 
eilanden.  
Start bouw 
eiland 6 en 7.

       2019
Start bouw 
nederzetting.

       2022
Contouren 
nieuwe eilanden 
gereed.

       2020
Opening  neder
zetting en 
afronding vijf 
eilanden.

       2023
Afronding en 
oplevering 
eiland 6 en 7.

Recreatiefaciliteiten op haveneiland

Marker Wadden Facts

• Duizenden vogels zijn al op  Marker Wadden 
afgekomen, om te broeden of om  
eten te zoeken en uit te rusten.  
In totaal zijn er 140 verschillende 
soorten vogels gezien.

• Ook zijn er al 190 soorten insecten 
geteld, waaronder vlinders, libellen, 
muggen en vele kevers. 

• Langs de oevers van de eilanden zijn  
19 vissoorten waargenomen. 

• De onderzoekers zijn ook enthousiast over  
het aantal verschillende (water)planten,  
namelijk 170 soorten.

• Natuurmonumenten gaat de 
 eilandengroep beheren.

1.300 ha  
nieuwe natuur,  

onder en boven water

42 miljoen kuub 

zand, klei, veen en slib gebruikt  
voor de aanleg

20 miljoen kuub 

invang van slib verwacht  
over 15 jaar 

Marker 
Wadden 
in cijfers

Marker Wadden ligt in het noordoosten van het 
 Markermeer. Dat is ongeveer 9 km varen vanuit   
Lelystad en 10 km vanuit Enkhuizen. En de  eilanden 
 l iggen 4 km ten zuiden van de Houtribdijk.

Alleen het haveneiland is toegankelijk voor publiek.  
Dit eiland heeft een oppervlakte van ongeveer 250 ha  
boven- en onderwater natuur. Met de bouw van zeven  
eilanden ontstaat een eilandengroep van ongeveer  
1.300 ha, inclusief het onderwaterlandschap. De totale  
oppervlakte van het Markermeer is 70.000 ha.

Marker Wadden

700m  
recreatiestrand

Eilandpaviljoen  
met informatiepunt en 

kleinschalige horeca

Veldstation  
groepsaccommodatie  

voor onderzoekers

3  
vogelkijkhutten

Uitkijktoren van  
12 meter hoog

4 eilandhuisjes  
voor verhuur

Nieuwe natuur 

www.markerwadden.nl
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