
 
 

 

 
 
 

 
 

Met een groep naar  
Marker Wadden  
 

Wil je Marker Wadden bezoeken met 20 personen of meer? Maak dan een groepsboeking via 

de website van Natuurmonumenten. Je boekt een overtocht met de boot en als je dat wenst ook 

een excursie en/of horeca-arrangement. 

 

Ontdek het nieuwste stukje Nederland: Marker Wadden 

Een groep bijzondere natuureilanden verrijst midden in het Markermeer, Marker Wadden! De nieuwe 

natuureilanden geven een enorme impuls aan de leefomstandigheden voor waterplanten, schelpdieren, 

vogels en vissen. Het is een waar natuurparadijs waar je heerlijk kunt wandelen en recreëren. Wil je 

Marker Wadden met jouw groep bezoeken? Vul het aanvraagformulier op de website in. Wij nemen jouw 

verzoek in behandeling, kijken naar de beschikbaarheid van veerdiensttickets en eventueel 

excursieleiders en sturen jou daarna een bevestiging. Als je akkoord hebt gegeven is jouw groepsboeking 

definitief. 

 

De mogelijkheden 

Met de boot vanuit de Bataviahaven in Lelystad vaar je in een half uur naar Marker Wadden. Je koopt 

een retourkaartje voor één dagdeel met een vaste tijd voor de heenvaart en een vaste tijd voor de 

terugvaart. Je bent ongeveer 3,5 uur op het eiland. 

 

Je hebt voor een groepsboeking (vanaf 20 personen) de volgende opties: 

• Ticket veerdienst 

• Excursie 1,5 uur (optioneel, zelf gaan wandelen kan natuurlijk ook) 

• Koffie/thee met of zonder appeltaart (optioneel) 

Tarieven voor groepen (vanaf 20 personen) inclusief btw: 

▪ Veerboot: groepen krijgen korting en betalen € 20,50 per persoon voor de overtocht, kinderen 

van 4 t/m 12 jaar betalen € 8,95 per kind en kinderen van 0-4 jaar gaan gratis mee.  

▪ Excursies: groepen krijgen korting en betalen € 7 per persoon voor een excursie, kinderen van 4 

t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind en kinderen van 0-4 jaar gaan gratis mee.  

▪ Horeca: (filter)koffie/thee €2,25 per persoon en/of appeltaart € 3,75 per persoon 

▪ Reserveringskosten: je betaalt per groepsboeking € 50,- administratie-/reserveringskosten. 
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Vaarschema 2023  

Heden t/m 31 maart 2023 vrijdag en maandag, vanaf 17 maart ook zaterdag en zondag: 

▪ Vertrek 10:00 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 14:30 uur - eventueel met excursie 

van 10:45-12:15 uur 

▪ Vertrek 12:00 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 16:30 uur - eventueel met excursie 

van 13:30 tot 15:00 uur.  

 
April en oktober 2023 – donderdag t/m maandag & mei t/m september 2023 woensdag t/m 
maandag: 

▪ Vertrek 09:30 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 13:30 uur, 14:00 in Lelystad - 

eventueel met excursie, van 10:30 tot 12:00 uur 

▪ Vertrek 10:30 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 14:30 uur, 15:00 in Lelystad - geen 

excursie mogelijk 

▪ Vertrek 13:00 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 17:00 uur, 17:30 in Lelystad - 

eventueel met excursie van 14:00 tot 15:30 uur. 

  

Juni t/m september 2023 is er op woensdag, donderdag en vrijdag een extra vaartocht:  

▪ Vertrek 8:30 uur Lelystad > Retour vanaf Marker Wadden 12:30 uur, 13:00 in Lelystad. Geen 

excursie mogelijk. Het paviljoen is in de vroege ochtend nog gesloten, de toiletten zijn wel open. 

 

De kleine lettertjes en praktische informatie 

▪ De veerdiensttickets en eventuele extra’s zoals excursie en horeca kunnen tot één maand van 

tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst, zonder opgaaf van reden. Annuleer je 

binnen drie tot één week voor de geplande datum, dan betaal je 50% van de kosten. Bij 

annuleren binnen één week voor aanvang ben je het volledige bedrag verschuldigd.  

▪ De veerboot en een deel van de wandelroutes zijn geschikt voor mensen die van een rolstoel 

afhankelijk zijn, het is wel verstandig om een begeleider mee te nemen. 

▪ Honden zijn op de veerboot niet toegestaan en kunnen dus niet mee. 

▪ Bij zeer slecht weer (storm) kan de boot niet varen. Het besluit om wel of niet te varen wordt 

genomen door de kapitein. Als de vaart niet doorgaat, krijg je uiterlijk 24 uur van tevoren bericht 

en wordt het geld voor de ticket(s) teruggestort. Als je zelf besluit om niet naar Marker Wadden te 

gaan terwijl de boot wel vaart, is restitutie niet mogelijk. Tickets omboeken vanwege (mogelijk) 

minder goed weer is niet mogelijk. 

▪ Op de veerdienst zijn de algemene voorwaarden van onze nautische partner Blue Amigo van 

toepassing. De veerdiensttickets kunnen tot één maand van tevoren kosteloos worden 

geannuleerd of verplaatst. Ook kan het aantal bezoekers tot één maand van tevoren nog 

gewijzigd worden. De algemene voorwaarden van onze nautisch partner Blue Amigo zijn leidend 

voor de overtocht Lelystad – Marker Wadden.  

▪ Voor aanvullende opties (excursie en horeca) gelden de algemene voorwaarden van 

Natuurmonumenten. 

▪ Ben je met minder dan 20 personen? Boek hier dan zelf jouw veerdiensttickets met eventueel 

een excursie.  

 

Heb je nog vragen? E-mail markerwadden@natuurmonumenten.nl. Graag tot ziens op Marker Wadden.  

 

https://www.blueamigo.com/veerdienstmarkerwadden-av/
https://www.blueamigo.com/veerdienstmarkerwadden-av/
https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/algemene-voorwaarden-activiteiten
https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/algemene-voorwaarden-activiteiten
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/varen/boot-naar-marker-wadden?=e
mailto:markerwadden@natuurmonumenten.nl


 
 

 


