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Kom eens kijken in het Ilperveld
Bij Landsmeer is in de natuur altijd wat te doen
De zomer doet z’n uiterste best het ons naar de zin te maken. Laat de kans om te genieten
niet voorbij gaan en ga eens op bezoek in het Ilperveld. Op de fiets bent er in een half uur
vanaf het centraal station. Het bezoekerscentrum is open van 9-17 uur (behalve op
maandag). U kunt er allerlei boten huren om een tocht te maken. Kijk voor informatie en
reserveren op www.ilperveld.nl
Op zondag 26 augustus kunt u ook mee met een gids voor een rondvaart in de fluisterboot.
’s Morgens van 11.00-13.00 uur kunt u varend genieten van een smakelijke brunch.
Onderweg stappen we even uit om zelf te beleven hoe het is op trilveen te lopen. De kosten
bedragen € 27,00 per persoon, Beschermers betalen € 22,00. Kinderen half geld.
’s Middags is er van 13.30-15.30 uur nog een rondvaart. Dan hoort u van alles over water en
waterleven. In de vorige eeuw werd het Ilperveld gebruikt als stortplaats van vuilnis. De
afgelopen jaren is er veel gedaan om de problemen op te lossen. De vuilstorten zijn afgedekt
en het water is weer op diepte gebracht. De waterkwaliteit is inmiddels veel beter. Tijdens de
vaartocht hoort u er van alles over. En we bekijken het waterleven, want het water leeft weer!
Deelname kost € 10,00 per persoon, Beschermers betalen € 6,50. Kinderen tot 12 jaar €
4,50, van Beschermers € 3,50.
In het bezoekerscentrum is momenteel werk van Marlène Terpstra te zien. Ze duikt en maakt
daarbij foto’s. De expositie gaat over de onderwaterwereld van het Ilperveld. De toegang is
gratis.
Voor de rondvaarten is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via	
  
www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in Voor meer informatie kunt u bellen met 0880064455 (tijdens kantooruren).
Trek waterdichte schoenen of laarzen aan en warme (regen)kleding. Het kan soms fris zijn
op het water.
U vindt het Bezoekerscentrum Ilperveld aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer. Kijk
voor informatie over de route op: www.ilperveld.nl
Foto: Marlène Terpstra fotografeert een baars.
Niet voor publicatie:
Wilt u meer weten over deze excursie of wilt u mee voor een reportage, dan kunt u contact
opnemen met boswachter Jan van Steijn, tel. 020 - 482 5520 of 06 -10772312.

