struinen over de

Marker Wadden

dagexcursie

In 2016 verrezen vijf nieuwe, onbewoonde
natuureilanden in het Markermeer. Deze zijn
aangelegd met als doel natuurherstel en vergroting
van de biodiversiteit in dit grote open water.
De eerste jaren werd de vegetatie kort gehouden en
de eilanden werden al snel bevolkt door meeuwenen sternenkolonies. En er werd een wand voor
Oeverzwaluwen aangelegd. Veel soorten steltlopers,
Lepelaars, Baardmannetjes, kiekendieven en zelfs
Vis- en Zeearend werden vaste gasten.
Alle broedvogels worden permanent in de gaten
gehouden, er staan insectenvallen om de

ontwikkeling van de rijke insectenpopulatie bij te
houden en er worden watermonsters op en rond het
natuurgebied genomen. Slechts één van de 5
eilanden is voor publiek toegankelijk. En daar is
beslist heel veel te beleven; ontdek ‘t óók!
Tegenwoordig vormen de Marker Wadden onderdeel
van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. Samen
met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen is
dit het grootste man made natuurgebied ter wereld,
met 29.000 hectare.
Onze speciale dagexcursie vertrekt om 10:00 uur
vanuit de Bataviahaven in Lelystad. Met de veerboot
zijn we dan met een half uurtje op onze unieke
bestemming. We maken een veelbelovende, rustige

wandel-struintocht van ongeveer 4 uur. We bezoeken
bovendien een aantal interessante vogelkijkhutten. U
kunt rekenen op soorten als Baardmannetje, Kluut,
Zwartkopmeeuw, Blauwborst en misschien zelfs een
Flamingo. Wat meer geluk hebben we nodig voor:
Visarend, Zeearend, Reuzenstern, Dwergstern,
IJseend, Steltkluut, Krombekstrandloper,
Dwergmeeuw, Geoorde Fuut óf Steenloper. We gaan
het samen meemaken! Om 15:00 uur staan zijn we
weer terug in de haven van Lelystad.
reiscode: 2315MAR * dagexcursie zat. 29 april,
verzamelen 09:30 uur Batavia-haven, Lelystad
* reissom: EUR 45,- pp, bij boeking te betalen
* excursieleider: Victor Eggenhuizen * neem mee:
kijker en telescoop, eigen lunchpakket voor in ’t veld
* aanwijzingen voor o.a. parkeren ontvangt u bij de
boekingsbevestiging * Boek tijdig ivm beperkt
aantal passagiers op de boot * max. aantal
dlnmrs.: 14 * info: victor.eggenhuizen@gmail.com

