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Ambitie:  Vogel- en natuurparadijs

Eerste Fase Marker Wadden          “Nieuwe natuur”



Marker Wadden is een project van

Natuurmonumenten

Eerste fase van de aanleg is beperkt tot de aanleg van de

eerste vijf eilanden.

Eén eiland is nu permanent open voor publiek.

Aanleg door de Uitvoeringsalliantie

Rijkswaterstaat - Natuurmonumenten



Alle ‘waarom’ vragen voor vandaag:

Waarom natuureilanden

Waarom op deze locatie

Waarom deze vorm

Waarom is dit een waagstuk

Waarom wil NM meer

Waarom is er nauwelijks tegenstand

Waarom doen we dit niet vaker





Voorgeschiedenis

- Tot  ± 800 is vrijwel het gehele huidige IJsselmeer

een veenmoeras

- In vier eeuwen spoelt de zee het veen uit

- Rond 1300 ontstaat de naam Suijdersee en is er

sprake van zout water en getijdenwerking.

- Afsluitdijk (jan 1927 – mei 1932)

- Aanleg van de Flevopolders (1936 – 1968)

- Aanleg van de Houtribdijk gereed in 1976

Het Markermeer is nu 40 jaar oud.



Markermeer

IJsselmeer

LelystadWaarom

natuur-

eilanden



Door

- Gebrek aan doorstroming

- Vrijwel geen natuurlijke oevers

- Monotoon in zeer geringe diepte (4 meter)

- Wind- en stormeffecten in de gehele waterkolom

Probleem

- Natuurwaarden verminderen progressief

- Sterke vertroebeling van het water door  zwevend slib

- Heel beperkte plantengroei op de bodem

- Geen basis voor een volwaardige ecologie



Doel van de aanlag van Marker Wadden:

- Oppepper biologisch systeem Markermeer

- Fourageer- en rustplaats trekvogels

- Recreatie

- Innovaties baggersector



Waarom op

deze locatie

- Gebruik van oppervlak

- Diepte van het water



Waarom op

deze vorm

- Veel land-water

- Stormvast

- Publiek én stiltegebied

- Invang slib

- Aanleg onder water

- Diverse types habitat





Waarom is dit een waagstuk ?

Geen versterkte oevers !!

We bouwen een pudding bovenop

een bestaande pudding

DUS

Sterke zetting   en vloei



Waarom wil

Natuurmonumenten

meer ?



Waarom is er

nauwelijks tegenstand ?

- Het ligt niet ‘in de weg’

- Slechts 1,5% van het opp.

- Zeil-recreanten

- Meer vis

- Boost ecosysteem

- Erg veel aandacht

- Tast de weidsheid niet aan voeding

voeding



Waarom doen we dit niet vaker ?

….. uit voorzichtigheid …..?



Enkele sfeerimpressies:











Napraten …..


