
Beste mensen, 
  

het bezoek aan de Markerwadden gaat door! Op donderdag 12 mei vindt deze 

geheel verzorgde dagtocht plaats. U kunt zich vanaf nu inschrijven!  

  

Over de Markerwadden 

Om gevarieerde natuur terug te brengen in het Markermeer zijn op initiatief van o.m. 

Natuurmonumenten  - met gebruik van het zand, slib en de klei van het Markermeer - 

vijf eilanden met natuurlijke oevers en ondiepten aangelegd. Zo is een aantrekkelijk 

leef- en broedgebied voor vogels en vissen ontstaan. In de paar jaar nadat de 

Markerwadden zijn aangelegd zie je natuurlijke vegetatie welig tieren, wordt het 

water helder door neerslaand slib en blijkt de eilandengroep inderdaad uit te groeien 

tot een geliefde pleisterplaats voor (trek-) vogels.  

De natuur krijgt alle ruimte, slechts één van de eilanden - het haveneiland- is voor de 

mens toegankelijk. Dit eiland kent 12 km aan wandelpaden. Er zijn twee routes 

uitgezet, een van 7 en een van 3 km ( de laatste ook toegankelijk voor rolstoelen). 

Aan de routes liggen vogelkijkhutten. Verder is er een uitkijktoren (de steltloper). In 

een eilandpaviljoen is een kleinschalige horeca en zijn toiletten te vinden. Bezoekers 

genieten van het uitzicht en de luidruchtige vogelkolonies. 

Natuurmonumenten houdt 90 plaatsen voor ons gereserveerd op de ferry die ons 

van Lelystad naar de Markerwadden (en terug) zal  brengen. De belangstelling 

binnen de vereniging voor dit dagprogramma is groot. We zullen zo snel mogelijk 

Natuurmonumenten moeten doorgeven met hoeveel deelnemers we komen. 

Vandaar bij deze het verzoek om ons uiterlijk op 25 maart via bijgevoegd 

formulier  door te geven of u (en natuurlijk uw eventuele partner) op donderdag 12 

mei deel zal nemen aan de dagtocht. Bij overaanmelding (capaciteit ferry) geldt de 

datum van aanmelding. 

  

Programma 

Het programma op donderdag 12 mei ziet er als volgt uit:  

Om 08.45 staat de dubbeldeks personenbus met 90 zitplaatsen van de firma 

Nootenboom gereed op het busplatform van CS Den Haag. De bus vertrekt om 

uiterlijk 09.00 naar CS Zoetermeer (uitgang Mandelabrug aan de zijde van 



Rokkeveen) waar de rest van de deelnemers wordt opgehaald. Uiterlijk 09.30 vertrekt 

de bus naar Lelystad. 

Tussen 11.00 en 12.00 gebruiken we koffie/thee en gebak met slagroom bij Hajé 

restaurant de Taveerne, Oostvaardersdijk 1-9 te Lelystad. 

Tussen 12.00 en 12.20 gaan we aan boord voor de boottocht we in de haven van 

Lelystad. Daarbij wordt aan iedere deelnemer een uitgebreid lunchpakket uitgereikt .  

Rond 13.00 is de aankomst op de Markerwadden. 

Om 13.15 start de rondleiding met gidsen van Natuurmonumenten.  

Om 17.30 vertrekt de ferry vanaf de haven op de Markerwadden.  

Rond 18.00 gaan we van boord in de haven van Lelystad en gaan we te voet (circa 

400 meter) voor het diner* met 2 drankjes naar keuze (via muntjes) naar Hajé 

restaurant de Taveerne. 

Om 20.00 begint de bus aan de terugreis en zet de deelnemers af bij CS Zoetermeer 

en CS Den Haag. 

  

* keuzediner:  

het diner bestaat uit een hoofdgerecht en een nagerecht. We moeten vooraf aan het 

restaurant de keuzes doorgeven. De keuzes voor het hoofdgerecht zijn:    

1.      kipsaté met satésaus, zure komkommersalade en seroendeng òf  

2.      kabeljauwfilet met wittewijnsaus en dille òf 

3.      maaltijdsalade superfood (o.a. groentes en quinoa).  

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet, mayonaise en salade. Het 

nagerecht bestaat uit een Brownie met een bol ijs en slagroom. Verder koffie of thee 

(geen cappuccino) ter afsluiting. 

Bij het diner krijgen alle deelnemers 2 munten waarmee ze drankjes naar eigen 

keuze kunnen bestellen.  

  

De kosten van deze dagtocht 



Na een lange periode waarin er niet veel activiteiten konden worden georganiseerd, 

heeft het bestuur besloten tot deze dagtocht waarvoor bij een enquête veel animo 

bleek. Het is een kostbare dagtocht, maar gezien het belang zal 50% van de kosten 

vanuit de verenigingsbegroting worden vergoed Dat betekent dat de andere helft van 

de kosten door de deelnemers zelf zullen moeten worden gedragen. De bijdrage van 

de deelnemers bedraagt daardoor geen € 95,- maar € 47,50.  

Omdat wij na uw inschrijving als vereniging financiële verplichtingen aangaan, geldt 

dat natuurlijk ook voor uw inschrijving. We nemen aan dat u hier begrip voor heeft.  

Ten slotte maken wij u erop attent dat het voor hen die een busreis onhandig of 

onwenselijk vinden, ook mogelijk is deel te nemen met eigen vervoer naar Lelystad. 

Dit dient u dan op het intekenformulier te vermelden. Omdat de kosten van de bus 

niet direct afhankelijk zijn van het aantal bezette passagiersplaatsen en we voor 

iedereen een gelijk bedrag willen aanhouden zal dat geen invloed hebben op de 

hoogte van de eigen bijdrage.  

Als u voor deze dagtocht wilt inschrijven horen we dat graag van u op uiterlijk 

25 maart. Dat kan door onderstaand formulier toe te zenden aan de 

Seniorenvereniging OCW, p/a Basalt 56 2719 TN Zoetermeer.  

Digitaal aanmelden kan natuurlijk ook. Zend dan de gegevens van het 

inschrijvingsformulier per e-mail naar seniorenverenigingocw@gmail.com. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Wilt u tegelijk met uw aanmelding de 

verschuldigde bijdrage per deelnemer van € 47,50 overmaken naar rekening 

NL07 INGB 0002 7885 47 van de Seniorenvereniging OCW? 

Het bestuur van de Seniorenvereniging OCW 

  

Inschrijfformulier dagtocht Markerwadden donderdag 12 mei 2022 
  

  
Dit formulier op uiterlijk 25 maart inzenden naar aan de Seniorenvereniging OCW, 

p/a Basalt 56 2719 TN Zoetermeer. 

Òf de gegevens op uiterlijk 25 maart e-mailen naar 

seniorenverenigingocw@gmail.com. 

  

Uw naam                                                         : 

Uw lidmaatschapsnummer Natuurmonumenten : 

mailto:seniorenverenigingocw@gmail.com
mailto:seniorenverenigingocw@gmail.com


Uw menukeuze: 1, 2 of 3                                           : 

Maakt gebruik van de busreis: ja of nee                     : 

Uw opstapplaats Den Haag of Zoetermeer                 :                                   

  

De naam van uw meereizende partner                       : 

Zijn/haar lidmaatschapsnummer Natuurmonumenten  : 

Zijn/haar menukeuze: 1, 2 of 3                                   : 

Maakt gebruik van de busreis: ja of nee                     : 

Zijn/haar opstapplaats Den Haag of Zoetermeer         : 

  

Ik heb de betaling van € 47,50 p.p. overgemaakt        : 

  

Ruimte voor het vermelden van bijzonderheden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
  
 


