
 
 

Charterschepen op Marker Wadden  
 

Marker Wadden bestaat uit een aantal natuureilanden, waarvan er één toegankelijk is voor 

bezoekers. Er is grote belangstelling voor een bezoek aan het haveneiland en de bezoekersaantallen 

groeien. Dat heeft gevolgen voor de natuur, maar ook voor de beleving van de bezoekers. De wens is 

om bezoekersstromen beter te spreiden en grip houden op de recreatiedruk. Bovendien is er aan de 

chartersteiger beperkt plek. Er wordt voor de charterschepen dus gewerkt met tijdssloten, om het 

bezoek over de dag te spreiden.  

 

Het plaatsen van een reservering 

Een ligplaats wordt gereserveerd en afgerekend via de website van Natuurmonumenten. Na 

reservering wordt er een bevestigingsmail gestuurd, die geldt als bewijs van reservering. Let op: 

omdat Natuurmonumenten het boekingssysteem ook gebruikt voor de veerdienst, ontvangen 

charterschepen dezelfde bevestigingsmail als de individuele bezoeker. De bevestiging is dus vrij 

generiek van toon, maar gewoon geldig als reserveringsbewijs. 

 

Annuleren  

Een reservering kan tot een maand van tevoren geannuleerd worden. We rekenen dan alleen € 25,- 

aan administratiekosten, die ingehouden wordt op het bedrag dat retour gestort wordt. Bij zeer 

slecht weer -windkracht 6 of hoger- is annuleren gratis en krijg je als ondernemer het volledige 

bedrag retour. De wens om te annuleren mag per mail worden ingediend via 

charters@markerwadden.nl. 

 

Tijdssloten 

Een ondernemer boekt een tijdsslot van twee uur. De tijd van aankomst en de tijd van vertrek staan 

dus vast. Natuurlijk zijn de omstandigheden op het water nooit helemaal gelijk, maar wij vragen je 

wel om deze tijden zoveel mogelijk in acht te nemen. De beschikbare tijdssloten zijn:  

• 11:00 – 13:00 

• 12:00 – 14:00 

• 13:00 – 15:00 

• 14:00 – 16:00 

• 15:00 – 17:00 

 

Als een tijdsslot al vergeven is, is deze niet meer beschikbaar op de website en kan een charterschip 

dus ook niet om die tijd arriveren. Kies in dat geval een tijdsslot dat nog beschikbaar is. Door met 

tijdssloten te werken worden de bezoekersstromen beter gespreid. Bovendien wordt het hierdoor 

mogelijk om een excursie af te nemen, want Natuurmonumenten kan gericht excursieleiders 

inroosteren op de genoemde aankomsttijden. 

 

Prijzen 

De prijzen voor het aanmeren van charterschepen zijn gebaseerd op het aantal gasten aan boord. De 

genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

 

mailto:charters@markerwadden.nl


 
 

• Grote charter: maximaal 75 gasten aan boord (incl. kinderen)   € 450 

• Middelgrote charter: maximaal 50 gasten aan boord (incl. kinderen)  € 300 

• Kleine charter: maximaal 25 gasten aan boord (incl. kinderen)    € 150 

• Mini charter: maximaal 12 gasten aan boord (incl. kinderen)    € 75 

 

Overige aandachtspunten  

• Overnachten voor een charter is helaas niet meer mogelijk. 

• Charterschepen die met individuele inschrijvingen werken kunnen boeken voor een kleine 

charter en eventueel op een later moment opschalen als dat nodig is. Dit kan via een mail 

aan charters@markerwadden.nl. Dit moet voor aankomst geregeld zijn.  

• Er is geen walstroom beschikbaar, maar omdat Marker Wadden een natuurgebied is met een 

natuurhaven, is het ook niet toegestaan om in de haven de motor of een aggregaat te 

gebruiken. De motor mag pas weer aan bij vertrek. Wij vragen ondernemers dus om hier 

rekening mee te houden en van tevoren na te denken over het overbruggen van een paar 

uur zonder stroomvoorziening.  

• Een reservering is noodzakelijk. Zonder reservering is aanmeren aan de chartersteiger niet 

toegestaan.  

• Drop-off is niet toegestaan. Hiermee wordt bedoeld het afzetten en op een later moment 

ophalen van gasten. 

• Een bedrijf met meerdere schepen mag per dag voor één schip reserveren. Zo krijgt elke 

ondernemer de kans om een tijdsslot te reserveren.  

• Als er speciale verzoeken zijn, dan is het mogelijk om gebiedstoestemming aan te vragen. Dat 

kan bijvoorbeeld bij wensen om activiteiten te organiseren in het gebied. Een aanvraag voor 

gebiedstoestemming mag gericht worden aan Natuurmonumenten via 

charters@markerwadden.nl.   

• Marker Wadden draait voor het overgrote deel op de inzet van vrijwilligers. Deze 

enthousiaste groep mensen is groot en op het eiland zijn niet altijd dezelfde gezichten 

aanwezig. Wij vragen iedereen om hier rekening mee te houden.  

 

Excursies  

Voor het organiseren van een activiteit in het gebied is gebiedstoestemming nodig. Het is dus niet 

zonder meer toegestaan om excursies en activiteiten te organiseren op het eiland. Op veler verzoek 

biedt Natuurmonumenten ondernemers vanaf dit jaar wel de gelegenheid om voor hun gasten een 

excursie bij te boeken. Dat kan van maart t/m oktober en tot één maand voor aankomst via dezelfde 

webpagina als waarop de reservering wordt gemaakt. Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW. 

 

• Grote charter: max. 75 gasten  € 525 

• Middelgrote charter: max 50 gasten € 350 

• Kleine charter: max 25 gasten  € 175 

• Mini charter: max 12 gasten  €   85 
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Binnen één maand voor aankomst of buiten het seizoen is het bijboeken van een excursie alleen 

mogelijk op aanvraag (dus niet gegarandeerd), mail hiervoor charters@markerwadden.nl. 

Natuurmonumenten heeft namelijk tijd nodig om voldoende excursieleiders in te kunnen roosteren. 
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