
Van baggerspecie naar vogelparadijs… 
Baggernetdag De Marker Wadden  
 

Donderdag 20 oktober 2016  
 
Locatie: Nieuw Land,  Lelystad 
 
Organisatoren: 

 Rijkswaterstaat  

 Boskalis  

 Provincie Flevoland 

 Waterschap Zuiderzeeland 
 

 
Met baggerspecie kun je vele kanten op. De Marker Wadden, die momenteel worden aangelegd, zijn 
daarvan een goed voorbeeld.  
 
In 2012 heeft Natuurmonumenten het plan voor de Marker Wadden gelanceerd. Nu werken 
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en Boskalis samen aan de aanleg van 
eilanden van zand, klei en slib in het Markermeer, de Marker Wadden. Het belangrijkste doel van het 
project is natuurherstel in het Markermeer. Met de Marker Wadden wordt een groot en belangrijk 
natuurgebied in het hart van Nederland gecreëerd. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker voor 
bijvoorbeeld natuurliefhebbers en watersporters. 
 
Dat klinkt allemaal goed maar hoe werkt het in de praktijk? Hoe is het ontwerp tot stand gekomen en 
worden de eilanden nu aangelegd? Welke kennis doen we op met dit project? En hoe zien de Marker 
Wadden er nu en straks uit? 
 
Platform Baggernet, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, Boskalis en de Provincie Flevoland 
nodigen u uit om op 20 oktober 2016 te worden bijgepraat en mee te praten over de Marker Wadden en, 
ijs en weder dienende, met eigen ogen te zien!  
 

 

Programma:  

9.15 uur: Inloop 
 
10.00 uur: Welkom 
Welkomstwoord van dagvoorzitter Paul Spaan (Platform Baggernet) 
 
10.10 uur: De Marker Wadden in grote lijnen   
Wat is de historie, welke doelen kent het project en hoe is het aanbesteed?  Ben Viveen  (Rijkswaterstaat) 
 
10.35 uur: De aanpak  
Wat komt allemaal kijken bij de aanleg van de Marker Wadden? Frans Uelman (Boskalis) 
 
11.00 uur: Koffiepauze  
 
11.30 uur: Het vogelparadijs in wording   
Wat zijn de (beoogde) ecologische waarden op en om de Marker Wadden?  André Rijsdorp 
(Natuurmonumenten)  
 
12.00 uur: De Marker Wadden als proeftuin 
Wat kunnen we allemaal leren van de Marker Wadden? Ruurd Noordhuis (Deltares)  
 
12.30 uur: Lunch 
 
13.30 uur: Aanvang rondvaart Marker Wadden 
 
Uitdagingen op de tekentafel (presentatie op de boot) 
Het landschappelijk ontwerp van de Marker Wadden; Rik de Visser (Vista)  
 
16.00 uur: Afsluiting en aansluitend borrel  

http://www.baggernet.info/

