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Het Ilperveld
De geheime

Waterwereld
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Natuur dichtbij!
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moerasnatuur
Een van de mooiste natuur
gebieden van Noord-Holland
ligt slechts op dertig minuten
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Centraal. Het Ilperveld, tussen
Landsmeer, Ilpendam en
Watergang is maar liefst
1700 voetbalvelden groot.
Wie dicht bij huis naar buiten
wil, kan hier varen, schaatsen
en spelen in oer-Hollandse
moerasnatuur.

Veel te beleven
In het Ilperveld is van alles te zien
en te beleven. Je kunt het water
op, of te voet het natuurgebied ont
dekken. Landschap Noord-Holland
organiseert vanuit het Bezoekers
centrum avontuurlijke en educatieve
excursies. Zoals vaar- en vogel
excursies, kinderfeestjes,
speurtochten en zelfs nachtvlinder
workshops in het donker! Voor
bedrijven, verenigingen, scholen
en vriendenclubs zijn er groeps
excursies op maat.

Volop kinderactiviteiten

Kinderen weten tegenwoordig alles van
bedreigde olifanten, walvissen en ijsberen.
Maar welke wilde dieren leven er nu
eigenlijk in de Amsterdamse achtertuin?
Kom naar Bezoekerscentrum Ilperveld en
onze gidsen laten je de jachtvelden zien
van stoere roofvogels zoals havik, buizerd
en bruine kiekendief. Zelfs ook de lepelaar
en zilverreiger vangen hier een visje uit
het water. Vos en haas, kikker en de ooie
vaar spelen verstoppertje in het Ilperveld.
Met wat geluk kun je ze zelf ontdekken.
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klas de natuur ontdekken kan ook. In
het voorjaar vangen we kikkervisjes en
stekelbaarsjes. De kleinste waterdiertjes
bekijken we onder de microscoop.
Landschap Noord-Holland zorgt voor
een onvergetelijke natuurervaring!

Vissen naar waterbeestjes • Foto: Louella Doornhein
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Iedere laatste woensdagmiddag van de
maand is het met Jeugdclub De Water
ratten ravotten geblazen in het Ilperveld.
Dus even geen internet en Nintendo DS,
maar lekker buiten spelen. Met de school
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Jeugdclub De Waterratten

Spelen in de natuur • Foto: Louella Doornhein
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Varen door

verborgen
slootjes

Stap met goed weer met je gezin in een
Canadese kano, of pak in je eentje een kajak.
In smalle sloten met hoge rietkragen vind je
verkoeling op het water. Voor een familie
picknick huur je bij ons een gemotoriseerde
fluister- of excursieboot. In het Ilperveld kun
je eindeloos ronddobberen. Bij het Bezoekers
centrum krijg je een routekaart mee.
Ook leggen we uit hoe eenvoudig de
fluisterboot werkt. Onze vaarroutes variëren
in lengte. Ze zijn aangegeven met blauwe,
rode, groene, oranje en gele paaltjes. Er zijn
vijf uitstapplaatsen waar je, ook in het broed
seizoen, aan land mag. Je vindt er informatie
borden en geschikte plekjes om de picknicken.

Haventje • foto: Mike Rouweler

Het Bezoekerscentrum ligt in het gebied Nati
onaal Landschap Laag Holland. Hier vindt u
nog veel meer leuke en leerzame musea en
bezoekerscentra. Kijk op www.laagholland.nl
Het Ilperveld is een Natura 2000-gebied.
Dat is een kwaliteitsstempel voor bijzondere
Europese natuurgebieden.
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Vogels kijken
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Ilperpad en vogelkijkhut
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Achter Bezoekerscentrum Ilperveld ligt
het Ilperpad, een natuurpad dat ook geschikt
is voor rolstoelen. Het geeft bovendien na 700
meter toegang tot onze vogelkijkhut.
Een echte aanrader!
Nic
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In het Ilperveld broeden weide- en moeras
vogels zoals grutto, tureluur, watersnip,
roerdomp en kleine karekiet. Het gebied is
ook een toevluchtsoord voor trekvogels. In
de winter wemelt het van de smienten en
wulpen. De beschermde Noordse woelmuis
houdt zich in het riet schuil voor sperwer,
buizerd en bruine k iekendief. Ook bijzondere
vlinders, libellen en amfibieën voelen zich
thuis in het Ilperveld. Bezoek onze vogelkijk
hut of boek een v aarexcursie; er is altijd iets
te zien.
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Schaatsen
Door de klimaatverandering zijn onze winters
minder streng dan vroeger. Vriezen doet het
gelukkig nog altijd. Na een paar dagen matige
tot strenge vorst maak je via slootjes, vaarten
en plassen fantastische rondtochten.

Grutto • foto: Onno Steendam
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Grillig
landschap
Het Ilperveld is gevormd door mens en
natuur. De eerste bewoners groeven sloten
om het oorspronkelijke hoogveen te
ontwateren. De bovenste veenlagen
droogden op, waardoor de bodem daalde.
De Zuiderzee zorgde in de loop der e euwen
voor talloze overstromingen. Het zout, dat
sporadisch uit de bodem opborrelt, zorgt
voor een bijzondere plantengroei.

Vaarboeren
Turfstekers deelden het Ilperveld op in
een ware legpuzzel. De weilanden vormen
eilanden tussen sloten en plassen. Boeren
kunnen alleen varend hun land bereiken.
Als ‘vaarboeren’ produceren ze hier al
honderden jaren melk en vlees voor
Amsterdam en omstreken. Zij beheren
het land zodanig, dat de weidevogels elk
voorjaar terugkomen.

Ilperveld • Foto: Niels Hogeweg

Trilveen
In het Ilperveld kun je over trilveen lopen.
Trilveen bestaat uit een dikke laag
plantenresten met meters water eronder.
Als je er op loopt, veert de bodem onder
je voeten. Een heel bijzondere ervaring.
Op trilveen groeien veenmos, braam en
kleine zonnedauw, een vleesetend plantje.
Ook wilde orchideeën, zoals de rietorchis
en zelfs cranberry, kun je in het Ilperveld
ontdekken.
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Bezoekerscentrum
Ilperveld
 ezoekerscentrum Ilperveld is geopend
B
van begin maart tot begin n
 ovember
van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf mei
verhuren we ook ’s avonds boten en
kano’s. Informeer vooraf op welke
dagen dit kan. Maandag gesloten.
De tarieven vindt u op de losse
tariefkaart en op onze website:
www.landschapnoordholland.nl
Kanaaldijk 32a
1121 NX Landsmeer
Telefonisch reserveren kan van
maandag tot en met zaterdag
op 088-0064455. Uitsluitend op 
zondag op 020-4825520.
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Goed bereikbaar met fiets,
bus en auto
Op de fiets
Bezoekerscentrum Ilperveld ligt op
dertig minuten fietsen van Amster
dam Centraal. Neem de pont (Buikslotermeerveer) naar de overkant van
het IJ. Volg het fietspad langs het
Noord-Hollands kanaal. Als je na een
kwartier, twintig minuten Amsterdam
Noord verlaat, zie je het Ilperveld links
in de verte liggen.

Met de bus
Met de bus is het Ilperveld vanuit
Amsterdam en Purmerend bereikbaar
met Arriva buslijnen 100 en 107. Ze
stoppen bij het pontje ‘Het Schouw’.
Vaar naar de overkant, sla rechtsaf en
na pakweg 2 km zie je het Bezoekers
centrum aan je linkerhand.

Met de auto
Neem ringweg A10 Noord, afslag
S 117 Landsmeer. Houd Landsmeer
aan. In het centrum na de Rabobank
rechtsaf de Van Beekstraat in. Straat
helemaal uitrijden. Bij het kanaal linksaf.
Bezoekerscentrum Ilperveld ligt na
ongeveer 2 km aan je linkerhand.

www.landschapnoordholland.nl

baggerdepots

Bron Topografische atlas, kaart Han vd Lende
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Ja, ik wil graag informatie over:

Doet u mee?

(Graag aankruisen)

Even genoeg van de vergaderruimte op
kantoor? Kom met je collega’s en relaties
een keer vergaderen in de natuur. Er is een
ruimte met prima faciliteiten en weids
uitzicht. Met mooi weer gaan de deuren
open of neem je plaats op het terras. Na
afloop kun je in een bootje het Ilperveld
in. Flesje wijn en een nootje erbij en even
stoom afblazen. Vraag met de kaart hier
naast de brochure Vergaderen in de
natuur aan.

Vrijwilligers helpen mee

Landschap Noord-Holland:
Natuur dichtbij!

Natuur beschermen en onderhouden is
een arbeidsintensieve klus. In het Ilperveld
moet bijvoorbeeld ieder jaar handmatig
het riet gemaaid en afgevoerd worden,
zodat planten en dieren in de lente de
ruimte hebben. Ook voor andere klussen
zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Wil je
een keer op proef meedraaien? Bel dan
088-0064455.

 roepsuitjes in
G
de natuur

V
 rijwilliger worden

Adres

V
 ergaderen
in de natuur
Postcode/plaats

Tel.nummer

Landschap Noord-Holland is onderdeel
van het samenwerkingsverband Land
schapsbeheer Nederland en maakt deel
uit van de 12 Landschappen. Alle 12
Landschappen brengen natuur dichtbij!
Dankzij de Nationale Postcode Loterij.

E-mail adres

Ja, ik wil Beschermer worden
Ik machtig Landschap
Noord-Holland hierbij om

Bedrijfsuitje in de natuur
Voor grote en kleine bedrijven, non-profit
organisaties en overheden organiseert
Landschap Noord-Holland bedrijfsuitjes in
de natuur. Voor vaar- en wandelexcursies,
picknicks, een bijzonder jubileumfeest of
een middag harken en hooien ben je bij
ons aan het juiste adres.

Naam en voorletters

€ 2,–
€ 3,–
€ 5,–
anders, nl. € ... p/mnd

Adres

€ 20,– € 30,– € 50,–
anders, nl. € ... p/jaar

Postcode/woonplaats

van mijn bank- of girorekening
af te schrijven. Het bedrag
wordt automatisch van
uw rekening geboekt.

m/v

Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres:
Bank- of girorekening

Het Ilperveld

Schaatsen op het Ilperveld • foto: Nico Dekker

Firmanaam / Organisatie

P
 roefnummer
van het tijdschrift

Het Ilperveld

Vergaderen in de natuur

Zonder de nodige zorg en aandacht
verwaarloost het Ilperveld. Daarom zorgt
Landschap Noord-Holland goed voor de
natuur. Dat kunnen we niet alleen. Draag
je steentje bij en word Beschermer van
Landschap Noord-Holland. Vanaf twee
euro per maand houden wij het landschap
open, drassig en weids. Bel voor meer
informatie met onze Informatiewinkel:
088-0064455, vul de bon hiernaast in of
kijk op www.landschapnoordholland.nl

m/v
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Word Beschermer

Mijn naam is

Handtekening:			

Datum:

