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De Marker Wadden: opeens 
waren ze er

Midden vorig jaar hoorde en las ik er opeens 
overal over. De Marker Wadden, een nieuw 
begrip in natuurlijk Nederland. Dat er al 
vanaf 2016 zo’n 30 miljoen kuub zand en slib 
zijn verzet is waarschijnlijk ook aan de rest 
van Nederland voorbij gegaan. De Marker 
Wadden zijn vijf eilanden, gecreëerd in het 
Markermeer. Vereniging Natuurmonumenten 
is eigenaar, maar vooral ook initiatiefnemer 
van dit omvangrijke project dat als doel heeft 
het Markermeer te vitaliseren, en tegelijk 
een nieuwe leefruimte te scheppen voor 
vogels en vissen, maar ook voor mensen die 
willen recreëren. Vorig jaar op 8 september 
opende Minister Cora van Nieuwenhuizen 
deze nieuwe eilanden en daarmee werd het 
grootste eiland (250 ha) toegankelijk voor 
publiek. Dat zal trouwens ook zo blijven, 
want de overige vier mogen niet worden 
betreden.

Bataviahaven
Eigenlijk had de hele redactie wel meegewild, 
maar wij zijn de gelukkigen. Piet Brandhorst legde 
het contact met Wilfred Sollie, boswachter en boa 
bij Natuurmonumenten en zo konden Piet en ik op 
een mooie, al bijna zonnige aprilmiddag inschepen 
in Bataviahaven bij Lelystad. Wilfred staat ons al 
op te wachten bij de kleine boot (Marker Wadden 
1) van Natuurmonumenten. Vrijwilliger Hans van 
Amstel en Wilfred zijn de schippers en de twee 
eilandwachters van dienst, Vanessa en Nico, varen 
ook mee.  

9 km. Varen naar de Marker Wadden

Zij zullen een week op het eiland 
bivakkeren in de daarvoor bestemde 
woonunit. Hun taak is vooral een 
oogje in het zeil houden en over-
treders aanspreken. Er leggen af 
en toe onbevoegden aan en dat is 
niet de bedoeling. Er gaat ook een 
monteur mee voor een onderhouds-
beurt aan het aggregaat. Na een 
half uurtje (9 km) varen doemen 
de Marker Wadden op. Wilfred 
wijst op de uitkijktoren (De Stelt-
loper) die al van ver te zien is. Een 
‘landmark’ wordt het genoemd en 
dat klopt dus wel. Als we dichterbij 
komen zien we baggerschepen 
die nog volop aan het werk zijn. 
Boskalis is de hoofdaannemer. In 
2020 moet het werk afgerond zijn, 
vertelt Wilfred. Hij is sinds juli 2018 
in dienst van Natuurmonumenten 
en heeft het begin dus helaas niet 
meegemaakt.  
 
Op YouTube staan filmpjes van 
mensen die hier vanaf het begin 
hebben gewerkt. Er komt o.a. een 
shovelchauffeur aan het woord. Hij 
zegt: “In het begin moest je vooral 
het hoofd boven water houden”, en 
dat zinnetje is blijven hangen. Hier 
was dus gewoon water en op een 
dag was er zoveel slib opgespoten 
dat er een eilandje boven water 
kwam.  

Nico en Vanessa, de eilandwachters van deze 

week

Dat moet wel een heel bijzonder 
moment zijn geweest. 

Hoe het begon
Het Markermeer is ontstaan in 
1976 na de aanleg van de Houtrib-
dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 
Daarvoor maakte het gebied deel 
uit van het IJsselmeer en voor 
1932 vormde het een deel van 
de Zuiderzee. Door de aanleg van 
dammen en dijken en ontginningen 
heeft het Markermeer nauwelijks 
natuurlijke oevers en is het meer 
niet langer verbonden met het 
IJsselmeer. Op veel plaatsen heeft 
zich een dikke slibdeken afgezet op 
de bodem met grote gevolgen voor 
het bodemleven. Bij hardere wind 
wordt het water vaak troebel door 
slib dat opwoelt van de bodem. Al 
deze problemen zorgen er voor dat 
er nog nauwelijks leven is in het 
Markermeer.                                  
Het project Marker Wadden omvat 
de aanleg van een serie eilanden 
in het Markermeer. Een archipel 
van eilanden, die de natuur in het 
Markermeer een enorme impuls 
moet geven. De aanleg is begonnen 
in 2016 en zal duren tot 2020. 
Samen met het onderwaterland-
schap zal de oppervlakte van het 
nieuwe natuurgebied 750 hectare 
beslaan. Dankzij een eerste bijdrage 
vanuit het Droomfonds van de Nati-
onale Postcode Loterij en geld van 
Natuurmonumenten kon er worden 
gestart. Er werd een samenwer-
kingsverband opgezet met andere 
financiers vanuit de overheid, het 
ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, het ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat, 
provincie Flevoland en de provincie 
Noord Holland. Met de aanleg van 
Marker Wadden pakt Natuurmonu-
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menten tegelijk een aantal problemen aan. Zand, 
klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt 
om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en 
natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en 
planten profiteren daarvan. De ‘slibdeken’ wordt 
rond de eilanden verwijderd en wordt gebruikt 
om een voedselrijk wetland te ontwikkelen op 
de eilanden. Ideaal voor vogels die hier kunnen 
broeden, foerageren en opvetten voor ze verder 
trekken. De deels vrijgemaakte bodem van het 
meer komt door dit werk weer tot leven zodat 
mosselbanken zich kunnen herstellen. Deze verbe-
terde onderwaternatuur draagt bij aan de vitaliteit 
van het Markermeer, waardoor ook de visstand 
zich naar verwachting zal herstellen. Met dit pres-
tigieuze project wordt een robuust natuurgebied 
in het hart van Nederland gecreëerd dat voor de 
hele Nederlandse natuur van groot belang is. 

Aan land 
Terug naar Wilfred. Ooit begonnen als stuka-
door belandde hij na een bedrijfsongeval in een 
omscholingstraject. Via diverse banen kwam hij bij 
het Ruimte voor de Rivier-project Reevediep ten 
zuidwesten van Kampen terecht. Hij haalde al in 
2009 zijn boa-papieren en is enorm blij dat hij die 
in zijn huidige job goed kan gebruiken. Momenteel 
komt hij zo’n drie keer per week op de Marker 
Wadden, maar dat zal binnenkort dagelijks zijn, 
want de Marker Wadden is zijn definitieve stek. 
 
We varen de natuurhaven van het grootste eiland, 
het Haveneiland binnen. Er kunnen ca. 34 schepen 
aanleggen. Je kunt trouwens niet zomaar even 
binnenvallen. Vooraf reserveren via de Blue Water 
App is verplicht en je mag maar maximaal drie 
etmalen blijven. Als we hebben aangelegd en 
de aggregaat-monteur is geholpen al zijn zware 
spullen aan land te slepen, lopen we het schel-
penpad op, terwijl Vanessa en Nico beloven koffie 
te zetten. Er is ca. 12 km wandelpad gecreëerd, 
deels over vlonders en schelpenpaden. Gedeel-
telijk is het geschikt voor rolstoelgebruikers. Links 
en rechts plassen en moerasachtige plekken. We 
naderen de uitkijktoren die zijn naam “Steltloper” 
eer aan doet.  

Op weg naar uitkijktoren De Steltloper

Het is een gigantisch modern ogend 
bouwwerk dat hier toch wonderwel 
past. Het Douglashout is al aan 
het vergrijzen, wat de bedoeling is 
volgens Hans. De Steltloper is 12 
meter hoog en staat ook nog eens 
op een 5 meter hoge terp, dus 
eenmaal boven kijk je fantastisch uit 
over de Marker Wadden (bij helder 
weer kun je zelfs Amsterdam zien 
heb ik op de website gelezen). 
Wilfred wijst ons op uithollingen in 
de strandwal, washovers genaamd, 
waar het water het eiland, bij harde 
wind en flinke golven, binnen kan 
dringen en op die manier slib kan 
achter laten. Hierdoor ontstaat 
er herstel van de dynamiek ter 
vergroting van landschappelijke en 
ecologische variatie van het gebied. 
We lopen verder langs het zoge-
naamde Noordstrand.  

De Steltloper en Piet. Voor de goede orde, Piet 

staat rechts.

De Steltloper doet zijn naam eer aan

Het lijkt bijna een echt strand met 
golven die aan komen rollen. Een 
mooie plek om te recreëren, wat 
ook de bedoeling is. Hier en daar 
zijn de oevers na de storm van een 
week geleden wat afgekalfd. De 
grond van dit jonge eiland is nog 
niet goed ingeklonken. Boskalis 
heeft de verplichting het zand aan 
te vullen daar waar nodig. Er is een 
contract tot 2022. Daarna wordt 
het beheer definitief overgedragen 
aan Natuurmonumenten. Wilfred is 
momenteel de enige boswachter. 
Hij krijgt nog een collega die o.a. de 
communicatie zal verzorgen en er 
komt een exploitatiemanager. 

Crème Brûlée 
Wilfred noemt de moerassige 
plekken langs het pad een soort 
Crème Brûlée. Er is wel een harde 
korst, maar als je er op loopt breek 
je er doorheen, dus de waarschu-
wingsborden met “Gevaarlijk drijf-
zand” zijn niet voor niets. Dat zal 
nog wel even nodig zijn tot er meer 
vegetatie is ontstaan.  
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Op dit moment zijn vooral de gele moerasandijvie 
en de zeeraket prominent aanwezig, maar vol-
gens de website van Natuurmonumenten zijn er 
al 127 plantensoorten geïnventariseerd vorig jaar. 
En er zijn meeuwen, heel veel meeuwen die zich 
schreeuwend en krijsend laten horen. Terwijl we 
verder lopen richting vogelkijkhut “de Lepelaar” 
zien we dat er hele rijen struiken zijn aangeplant. 
Rijen dunne boompjes, huiverend in de straffe 
wind. Wilfred heeft dat samen met de vrijwilligers 
van het eiland in de afgelopen weken gedaan. Het 
gaat om bergvlier, liguster en meidoorn. Vorig jaar 
is er veel riet en lisdodde aangeplant, maar dat 
is helaas grotendeels verdroogd. Dit jaar dus een 
nieuwe poging, want riet is een belangrijke plant 
hier. Er gaan dit jaar nog rietwortelstokken geplant 
worden. Wilfred ziet onderweg gelukkig nog wel 
wat rietrestanten van het werk van vorig jaar. Hij 
wijst ook op rietveldjes waar omrastering omheen 
staat om de vraat van grauwe ganzen tegen te 
gaan. Wilgen hoefden ze niet aan te planten, want 
die zijn vanzelf meegekomen met slib dat uit het 
Zwarte Meer is aangevoerd en van zaden die zijn 
komen aanwaaien. Het lokale slib had zo weinig 
levend materiaal dat extra organisch materiaal 
nodig was.          
 
In de Lepelaar kunnen we prachtig over een 
plasje kijken. We ontdekken kluten en aalschol-
vers. Ik begrijp dat er in 2018 al 120 vogelsoorten 
zijn gespot (zie website voor overzicht) die hier 
kennelijk voldoende voedsel vinden. Er zijn door 
onderzoekers inmiddels ook al veel insecten 
waargenomen. Spinnetjes komen o.a. door bal-
looning, legt Hans van Amstel ons uit. Ze zweven 
aan een zelfgesponnen netje gewoon door de 
lucht tot ze ergens aankomen. De rest komt mee 
met boten, mensen en aangevoerd slib. We lopen 
via wandelvlonders naar een andere vogelhut 
“de Duikeend”. De eilandwachters hebben ons 
verteld dat daar een nest van een roodborst is 

Vogelkijkhut de lepelaar is goed bereikbaar via 

een schelpenpad

Wil met vrijwilliger Hans van Amstel

ontdekt. Met enige moeite vinden 
we het nestje. Althans we zien 
ergens hoog in de balken sprietjes 
uitsteken; de bewoner is nergens te 
zien. Een mirakel is het wel, want 
een roodborst houdt toch van wat 
begroeiing. Hij heeft er kennelijk 
vertrouwen in dat de boompjes van 
Wilfred zullen aanslaan. We zien 
wel een mooie witte kwikstaart en 
overal hoor ik piepers.  

Vogelkijkhut de Duikhut is gedeeltelijk onder 

water gebouwd

Gezien het feit dat er nog geen 
bomen van betekenis staan houd 
ik het op graspiepers. Vogelhut 
“de Duikeend” dankt zijn naam 

trouwens aan het feit dat hij 
gedeeltelijk onder het maaiveld is 
gebouwd. Er is een grote glazen 
wand geplaatst waardoor je onder 
water kunt kijken. Het lijkt eerst een 
groene soep, maar als je beter kijkt 
zie je toch de nodige kleine water-
beestjes ronddwarrelen. In de hoek 
staat een ruitenwisser; taakje van 
de eilandwachters?                                                                                                              

Helofytenfilter 

Een helofytenfilter is een 
plantenbed dat, met behulp 
van zonlicht, water zuivert. 
Helofyten zijn moerasplanten 
die wortelen in de bodem, 
maar met stengels en bladeren 
boven het wateroppervlak uit-
steken, zoals riet en lisdodde.  
 
De wortels van de planten 
zorgen voor een prima leef-
omgeving voor bacteriën, die 
afvalstoffen uit het water halen 
en afvalwater zuiveren tot 
een kwaliteit die onschadelijk 
is voor het milieu. De planten 
in helofytenfilters leveren zelf 
niet de grootste bijdrage aan 
de zuivering, dit gebeurt vooral 
door bacteriën die in de bodem 
leven. De planten zorgen wel 
in hoge mate voor een goed 
leefklimaat voor die bacteriën.  
 
Rondom de wortels van de 
planten leven talloze bacteriën 
die zuurstof nodig hebben. De 
bacteriën zetten afvalstoffen 
uit het water om in voedings-
stoffen voor zichzelf en voor 
de planten. Het afvalwater van 
het Haveneiland op de Marker 
Wadden kan na deze zuivering 
gewoon in het Markermeer 
worden geloosd.
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Zelfvoorzienend en eldorado onderzoekers                                           
Er is nog een vogelkijkhut, “de Aalscholver”, maar 
die houden we voor gezien. Via de plek waar bin-
nenkort een zogenaamd helofytenfilter (zie kader) 
zal worden aangeplant keren we terug naar het 
tijdelijk onderkomen van Natuurmonumenten 
waar de koffie wacht. Vlak bij het haventje zullen 
dit jaar een klein bezoekerscentrum en een kan-
toortje van Natuurmonumenten worden gebouwd. 
Er wordt ook een veldje voor een paar tentjes 
geschikt gemaakt. Het woord camping is niet 
gevallen deze middag. Daarnaast zal er een stu-
dieruimte voor onderzoekers worden gerealiseerd. 
Hiervoor doen nu een paar zeecontainers dienst 
die zo te zien al volop in gebruik zijn. Diverse uni-
versiteiten en onderzoekscentra doen onderzoek 
op de Marker Wadden (zie kader). Het is uiteinde-
lijk de bedoeling dat het Haveneiland een geheel 
zelfvoorzienende nederzetting krijgt, vandaar het 
helofytenfilter. Zonnecollectoren zullen dan zorgen 
voor stroom, het aggregaat is dus een tijdelijke 
voorziening; zo te horen werkt het overigens weer 
prima.

Marker Wadden, unieke plek voor onder-
zoekers 

Het idee voor de Marker Wadden is ontsproten 
aan het brein van Roel Posthoorn, werkzaam 
bij Natuurmonumenten. Hij borduurde verder 
op diverse studies die al waren verricht om 
de ecologische situatie van het Markermeer 
te verbeteren. Hij bedacht een eilandengroep, 
bestaande uit zandringen waarbinnen een 
speciale geulenstructuur ligt. Het zo ontstane 
moeras vangt het slib dat bezinkt achter de 
eilanden, het water wordt helderder en zo 
krijgt het bovenwaterleven een kans. Bijna 
nooit eerder werd op zo’n grote schaal een 
totaal nieuw ecosysteem gebouwd. In de 
aanloop naar Marker Wadden zijn Universiteit 
Utrecht, Wageningen University & Research en 
Technische Universiteit Delft al een onderzoek 
gestart naar de bodem- en vegetatieontwikke-
ling op slap materiaal. Dit ‘Smart Ecosystems-
onderzoek’ is eind 2018 afgerond en levert 
de eerste inzichten en handvatten op die op 
Marker Wadden kunnen worden gebruikt.

Afgeschermde rietveldjes tegen ganzenvraat

Living lab
Marker Wadden biedt onderzoekers een unieke 
kans om de aanleg van natuureilanden en de ont-
wikkelingen van de natuur ter plekke te volgen. 
Je kunt het zien als één groot experiment dat niet 
in een laboratorium, maar in het echt plaatsvindt, 
en dat op grote schaal. In dit ‘living lab’ krijgt men 
via onderzoek zicht op het verloop van de bouw 
van de eilanden en de natuurontwikkeling. Deze 
kennis gebruikt Natuurmonumenten bij de verdere 

aanleg van natuureilanden – hier 
of in andere gebieden met grote 
wateren – en bij het beheer van 
Marker Wadden.                                                                          
Marker Wadden biedt bij uitstek 
de kans om te bestuderen hoe de 
natuur zich ontwikkelt van een 
kale vlakte tot moeraslandschap. 
Wat bepaalt bijvoorbeeld wanneer 
de eerste planten, insecten en 
andere dieren zich hier vestigen? 
En hoe beïnvloeden deze soorten 
zichzelf en hun omgeving? Hoe 
werkt de aanwezigheid van moe-
raslandschappen door in de voed-
selkringloop? Profiteren vissen en 
watervogels hier daadwerkelijk van? 
Door inzicht te krijgen in dergelijke 
processen kan men natuurherstel en 
-ontwikkeling beter op weg helpen. 
Een consortium van de Rijksuniver-
siteit Groningen, Radboud Univer-
siteit Nijmegen en het Nederlands 
Instituut voor Ecologie volgt de 
ecologische ontwikkelingen daarom 
op de voet.

Kennis- en Innovatie-
programma
In maart 2018 is een intentiever-
klaring getekend over de opzet van 
een Kennis- en Innovatieprogramma 
Marker Wadden (KIMA). Dit is 
een initiatief van Rijkswaterstaat, 
Ecoshape, Deltares en Natuurmonu-
menten. Het doel van KIMA is om 
de maatschappelijke meerwaarde 
van Marker Wadden te vergroten. 
Daarmee versterken ze de toonaan-
gevende positie van Nederland op 
het gebied van ecologie en water-
bouw. Onder dit programma vallen 
verschillende onderzoeken en de 
monitoring van tal van gegevens. 
Het Kennis- en Innovatieprogramma  
verzorgt twee keer per jaar een 
nieuwsbrief over de lopende onder-
zoeken. Aanmelden hiervoor kan 
door een mail te sturen naar   
Annelies.van.beusekom@rws.nl 

Er is inderdaad koffie en ik mag 
even binnen kijken. Er is een keu-
kentje annex leefruimte en er zijn 
een paar slaapkamertjes. Soort kam-
peren dus, en als ik Nico en Vanessa 
goed begrijp is het een fantastische 
ervaring hier een week te mogen 
bivakkeren. Er hebben zich zoveel 
vrijwillige eilandwachters gemeld 
dat je gemiddeld maar een of twee 
keer per jaar aan de beurt bent, 
steeds voor een hele week. Maar 
er is genoeg ander vrijwilligerswerk 
te doen. Vanessa leidt b.v. straks 
ook groepen rond op het eiland. 
Hans van Amstel, onze schipper, 
heeft over zijn eilandwachterserva-
ring op de website een leuk stukje 
geschreven. Hij is gemiddeld drie 
dagen actief op de Marker Wadden. 
Niet alleen als schipper (hij haalde 
er na zijn pensionering als Rijkswa-
terstaatman speciaal het vaarbewijs 
voor), maar voor allerlei werkzaam-
heden. Wilfred is verantwoordelijk 
voor zo’n 10 vrijwilligers die actief 
meewerken aan het beheer op het 
eiland. 

Spelen in een hele grote zand- 
en waterbak
Tijdens de wandeling filosofeerden 
we over wat er hier nou eigenlijk 
gebeurt. Het lijkt toch alsof Wilfred 
en anderen gewoon lekker aan 
het planten en zaaien zijn en zo 
hun ideale wilde tuin creëren. En 
al die shovelchauffeurs en bagge-
raars hebben vast ook de tijd van 
hun leven. Op de website lees ik: 
“Snijkopzuiger Edax terug op Marker 
Wadden”, als trots bijschrift bij een 
foto van een indrukwekkend grote 
varende kolos en “cutterzuiger Bies-
bosch van waterbouwer Van Oord 
doet zijn werk”. Als je op YouTube 
de interviews met de “makers van 
de Marker Wadden” ziet, komt 
willekeurig de gedachte bij je op 
dat hier een aantal (voornamelijk) 
mannen aan het spelen is in een 
grote zand- en waterbak, compleet 
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met imposante shovels, trekkers en vrachtwagens. 
Hoe dan ook, er is daar een mirakels mooi, indruk-
wekkend stuk natuur ontstaan.  
 
Na de koffie varen we terug naar Lelystad. De 
eilandwachters zwaaien ons uit, ze blijven een-
zaam achter op de pier; de meeuwen krijsen als 
voorheen. Hans wijst me op de gele tonnen in 
het water. Die markeren de lijn waar de plezier-
vaart niet voorbij mag varen. Het is afwachten of 
er drommen recreanten deze kant op komen. Ik 
denk dat er voorlopig vooral veel nieuwsgierige 
vogelaars en andere natuurliefhebbers zullen 
komen. Voor een dagje zonnen is het toch wel 
wat omslachtig hier naar toe te varen, ondanks de 
700 meter strand. Honden mogen slechts op een 
klein deel van het eiland komen en reken er op 
dat er gehandhaafd wordt. Want ze zijn zuinig op 
hun Wadden bij Natuurmonumenten. 
Wat geweldig dat we in zo’n vroeg stadium van 
de Marker Wadden mochten komen kijken.  

Zeeraket

Links vrijwilliger Hans van Amstel, rechts Wilfried Sollie

Meer lezen en zien
1. Vanaf 20 april 2019 verzorgt Natuurmonumenten een veerdienst naar 

Marker Wadden vanuit Bataviahaven, zie  
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden

2. Meer informatie, b.v. over de waarnemingen op de Marker Wadden: 
www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/welkom-op-
marker-wadden

3. Op de website van natuurmonumenten vind je ook een grappige uitzen-
ding van “Kinderprogramma Klokhuis” over de Markerwadden, d.d. 2 april 
jl. www.natuurmonumenten.nl/flevoland/nieuws/nieuwe-natuur-op-
marker-wadden-het-klokhuis

4. Dagboek van eilandwachter Hans van Amstel: www.natuurmonumenten.
nl/flevoland/nieuws/dagboek-van-een-eilandwachter-op-marker-wadden

5. Zoek op YouTube onder “De makers van de Marker Wadden”. Informatieve 
interviews met verschillende werkers van Boskalis en Natuurmonumenten 
die samen, elk op hun eigen vak- gebied de Marker Wadden maakten. 

(foto: John Gundlach, Aerial Photographer)

Dat we terugkomen is zeker. Zeer 
bedankt Wilfred, Hans, Vanessa en 
Nico en heel veel succes met de 
verdere ontwikkeling van dit mooie 
stuk nieuwe natuur.                  
 

       2016
Start van de aanleg en 
contouren van eiland 1 
zijn klaar.

       2017
Start met bouw eiland 2, 
3 en 4 en aanleg van de 
havenkom. Ontwikkelen 
plan voor nederzetting 
voor onderzoekers en 
vogelwachters.

       2018
Aanleg wandelpaden, 
strand en vogelkijkhutten. 
De havenkom is klaar en 
eiland 1 gaat rond zomer 
2018 open voor publiek. 
Start bouw van eiland 5.

       2019
Voltooien eiland 2, 3, 4 
en 5.

       2020
De eerste fase van 
Marker Wadden wordt 
opgeleverd. Natuur-
monumenten wordt de 
beheerder van de nieuwe 
natuureilanden.

650m recreatiestrand 
met water speelplek.

Jachthaven, 20 zeilboten 
en 3 bruine vlootschepen.

5 meerboeien 

3 vogelkijkhutten

Wandelpad met routes 
tussen de 2,5 en 6 kilometer.

Een uitkijktoren van 12 
meter hoog.

Recreatie faciliteiten

Marker Wadden Facts

Vogelparadijs
Vogels worden al massaal gezien bij Marker Wadden. In het voorjaar 
komen de visdiefjes broeden, trekvogels zoals zwarte sterns komen 
aansterken voor hun grote tocht en in de winter komen nonnetjes 
beschutting zoeken na de barre kou van het noorden. Op een dag in 
september 2016 zijn al gezien: bonte strandloper, rosse grutto, 
grutto, kemphaan, drieteenstrandloper, aalscholver, kleine plevier, 
kanoetstrandloper, witgatje, zilverplevier, wilde eend, wintertaling, 
bergeend, visdief, bontbekplevier, 4 soorten meeuwen en een 
slechtvalk!

2016
Materiaal dat nodig is voor de aanleg van het 
eerste eiland van 250 ha: 4.500.000 m³ zand 
voor strand, wandelpaden, zachte randen en 
havendammen.
3.500.000 m³ klei, veen en slib 
voor de moerasgebieden.
75.000 ton stortsteen voor de harde rand en 
havendammen. 

2017
3.000.000 m3 uitbaggeren slibgeul.
7.500.000 m3 zand voor de eilanden 2, 3 en 4.
 8.500.000 m3 klei, veen en slib voor de 
eilanden 2, 3 en 4.

2018
Bouw eiland 5, met een geschatte omvang 
van 1.000.000 m3 zand en 2.000.0000 m³ 
holoceen. 

Voor de bouw van de eerste fase (5 eilanden) 
is in totaal ongeveer 30 miljoen kuub zand, 
klei, veen en slib nodig. Dit bouwmateriaal 
komt uit het Markermeer.

De Marker Wadden in cijfers

De Marker Wadden liggen in het noordoosten van het Markermeer. 
Dat is ongeveer 9 km varen vanuit Lelystad, 10 km vanuit Enkhuizen 
en de eilanden liggen 4 km ten zuiden van de Houtribdijk. Het eerste 
eiland is ongeveer 250 ha, boven en onder waternatuur. Met de 
bouw van de volgende vier eilanden ontstaat een eilandengroep van 
ongeveer 1.000 ha, inclusief het onderwaterlandschap. 

Dwars op het eiland komt een twee kilometer lange slibgeul, die zal gaan 
werken als slibvanger voor het meer. De slib in de geul wordt gebruikt voor 
onderzoek, zodat we in de toekomst dit slib kunnen gebruiken voor de 
aanleg van de natuurarchipel. 

De totale grootte van het Markermeer is 700 km2. Tweederde van de 
Markermeerbodem is bedekt met 30 cm slib. Rondom wonen ruim 2,4 
miljoen inwoners. Het meer is omgeven door vooral harde, stenige 
oevers, natuurlijke oevers ontbreken. De vis en vogelstand is fl ink 
achteruitgegaan.
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Helaas is de kwaliteit van de foto's door een 

defect aan de camera niet optimaal.  
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