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Havenreglement Marker Wadden  

Marker Wadden is een nieuw natuurgebied in het Markermeer dat wordt beheerd door 

Natuurmonumenten. Het is ontwikkeld als natuurparadijs voor vissen en vogels (terugbrengen van 

de biodiversiteit in het gebied) en voor de verbetering van de waterkwaliteit. 

Bezoekers zijn welkom op het haveneiland, waar een natuurhaven is aangelegd met steigers voor de 
pleziervaart en charterschepen. De overige eilanden zijn niet toegankelijk voor publiek. Op het 
gebruik van de haven zijn de regels uit dit reglement van toepassing tussen iedere bezoeker en 
Natuurmonumenten. 
 
 

Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder:  
Natuurmonumenten: de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 
Charterschip: vaartuig ingericht om met passagiers tochten te maken en daarmee inkomsten 
genereren. 
Pleziervaart: recreatievaartuigen bemand door particulieren, waarmee wordt gevaren zonder 
winstoogmerk. 
Havenmeester: persoon belast met de uitvoering van het havenreglement in opdracht van 
Natuurmonumenten, werkt op vrijwillige basis. 
Natuurhaven: haven van het haveneiland van Marker Wadden, met beperkte voorzieningen omdat 
deze is gelegen in een natuurgebied. 
Stapelsteiger: steiger bedoeld voor dagbezoek van Pleziervaart (zonder overnachting) waar langszij 
kan afmeren met meerdere boten tegelijk. 
Box of Ligplaats: voorziening waarin boten kunnen afmeren voor een overnachting. 
Chartersteiger: afmeervoorziening speciaal bestemd voor Charterschepen waarvoor voorafgaande 
reservering verplicht is. 
Gebiedsbijdrage: verplichte bijdrage per bezoeker van de Marker Wadden aan Natuurmonumenten 
voor het beheer en onderhoud van dit natuurgebied. 
BPR: Binnenvaartpolitiereglement. 
 
 

Artikel 1. Toegang Natuurhaven 
De havenkom is alleen toegankelijk via de twee havendammen aan de zuidzijde van de Natuurhaven. 
De andere eilanden van Marker Wadden zijn niet toegankelijk. Er mag ook niet tussen de eilanden 
gevaren worden.  
  

Artikel 2. Aanmelden en liggeld Pleziervaart  
Voor gebruik van de stapelsteiger of één van de ligboxen dient men zich direct bij aankomst te 
melden bij de havenmeester of bij het havenkantoor. Voor zowel dagverblijf als overnachting is 
liggeld verschuldigd. Er is geen contact geld op het eiland, afrekenen geschiedt dus altijd met PIN.  
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Een Box of Ligplaats  mag maximaal 3 x 24 uur aaneengesloten worden gebruikt. Reservering van een 
plaats is niet mogelijk. 
 
Informatie en prijzen staan op de website: 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/met-eigen-boot-naar-marker-
wadden 

 
Inkomsten uit de haven, de veerdienst, de horeca en de verhuur van de vakantiewoningen zijn nodig 

om niet alleen het natuurgebied, maar ook de nederzetting en de recreatieve voorzieningen te 

onderhouden. 

 
Artikel 3. Aanmelden door Charterschepen 
Charterschepen mogen alleen aanleggen aan de Chartersteiger. Charterschepen moeten zich 
aanmelden bij een door Natuurmonumenten aan te wijzen boekingssysteem en via dat 
boekingssysteem een plek aan de Chartersteiger reserveren en betalen. Zonder voorafgaande 
reservering en betaling hebben Charterschepen geen toegang tot de Natuurhaven. 
 
Informatie en prijzen staan op de website: https://www.natuurmonumenten.nl/met-een-charter-
naar-marker-wadden 
 
 

Artikel 5. Gedragsregels 
Iedereen is verplicht om orde, rust en zindelijkheid te betrachten, 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 gezien het bovenstaande niet toegestaan om in de Natuurhaven, ook op de boot: 
- lawaai te maken; 
- versterkte muziek te maken of af te spelen; 
- open vuur (waaronder ook begrepen een barbecue) te gebruiken. 
 
Verder is het niet toegestaan om:  
- de Natuurhaven en omgeving te verontreinigen met bijvoorbeeld olie, bilgewater, vet, 

afvalstoffen afkomstig uit het 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; 
- harder te varen dan 9 kilometer per uur; 
- met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen, hetgeen kan 

betekenen dat een lagere snelheid moet worden gehanteerd dan de toegestane 
maximumsnelheid van 9 kilometer per uur; 

- eigendommen buiten het vaartuig achter te laten. 
 
Overtreding geeft de Havenmeester het recht de overtreder toegang tot de Natuurhaven te 
ontzeggen.  
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Artikel 6. Aansprakelijkheid 
Gebruik van de Natuurhaven is voor eigen risico van de gebruiker. Noch Natuurmonumenten noch de 
Havenmeester is 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 opzet of grove nalatigheid van Natuurmonumenten of de havenmeester. 

 
Artikel 7. Ankerverbod 
Het is verboden om in de Natuurhaven voor anker te gaan, hetgeen is vastgesteld bij  een 
verkeerbesluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari 2019. 
 

Artikel 8. Nood 
In geval van storm, brand of enig ander onheil wordt van eenieder die in de Natuurhaven aanwezig 
is, verwacht hulp te verlenen aan anderen. Eilandwachters zijn bereikbaar via 06-82737601 of bij een 
noodgeval bel 112. 
 

Artikel 9. Binnenvaartpolitiereglement 
Het BPR is ook van toepassing op de Natuurhaven. 


