
 

IVN afdeling West-Friesland 
Instituut voor Natuureducatie & Duurzaamheid

Met de schuit  
erop uit!

ABZ Seeds, Andijk WFO Netwerk Notarissen

Groepsarrangementen
 
Voor meer informatie en actuele prijzen:  
www.ivn-westfriesland.nl 

Natuurwandelingen onder leiding van een IVN-gids 
al of niet in combinatie met varen. Arrangementen 
kunnen op maat worden samengesteld. 
 
Voedselbos De Haling: Bezoek de kijk- en pluktuin 
met een IVN gids en leer meer over het ontstaan,  
de biodiversiteit en de producten.

Speciaal aanbevolen: Een rondleiding door het  
Ecoproject in het Streekbos of het Egboetswater 
met het knusse Egboetje in Oostwoud.  
 
 
Publieksactiviteiten

IVN West-Friesland organiseert voor jong en oud 
publieksactiviteiten, die meestal op zondagmiddag 
plaatsvinden.  
Zie www.ivn-westfriesland.nl. of mail voor meer 
info: publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl

Lid worden? U kunt ons vrijwilligerswerk 
steunen door lid te worden. 
Als lid ontvangt u ons afdelingsblad ‘Alchemilla’ 
en het landelijk IVN-blad ‘Mens en Natuur’. 

Andere activiteiten die IVN West-Friesland u aanbiedt zijn:
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IVN afdeling West-Friesland
 
Bezoekerscentrum Streekbos Paviljoen 
Veilingweg 21a, 1611 BN Bovenkarspel. 
 
Dependance Het Egboetje 
Liederik 15, 1678 JC Oostwoud  
(afslag Hauwert). 

e-mail info@ivn-westfriesland.nl 
website www.ivn-westfriesland.nl 
facebook https://www.facebook.com/ 
 IVNWestFrieslandBovenkarspel

Sponsors educatieve vaartochten



Geschiedenis  
fluisterboot ‘Wilskracht’

IVN afdeling West-Friesland ‒ opgericht in 1972 ‒ 
heeft zich tot een grote groep natuur vrijwilligers 
ontwikkeld. Met hart voor het landschap,  
de flora en fauna in deze regio.  
 
Onze vrijwilligers doen aan inventarisaties,  
landschapsonderhoud, vogelbescherming en  
leiden natuurgidsen op. Doel is het geven van  
natuur educatie aan kinderen en volwassenen.

De polderschuit met dieselmotor werd in 1998  
vervangen door de elektrisch aangedreven fluister-
boot en kreeg de naam ‘Wilskracht’, vernoemd naar 
schipper Wil Buijsman die deze boot heeft  
gerealiseerd.  
 
Met een fluisterboot wordt de natuur niet verstoord, 
de bezoeker kan ongestoord genieten en de gids zijn 
verhaal beter overbrengen. 

 
De ‘Wilskracht’ voldoet aan alle officiële vaar eisen: 
goedgekeurd en kadastraal vastgelegd. De schipper 
heeft een vaarbewijs. Er zijn reddingsboeien met  
een drijflijn aan boord, evenals een brand blusser en 
EHBO-koffer. Allemaal voor de veiligheid! 

Varen met de  
fluisterboot ‘Wilskracht’

Plezierige educatie en recreatie voor groepen? 
Maak een vaarexcursie van twee uur met de 
IVN-fluisterboot onder leiding van een ervaren 
schipper door de waterrijke polder van Het Groot-
slag of De Weelen. Het gebied is zeer vogelrijk en 
de plantenvariatie aanzienlijk. 

Combinatiemogelijkheden zoals een slootjesexcursie of 
natuurwandeling is in overleg mogelijk. De fluisterboot 
‘Wilskracht’ vaart in de periode april t/m november.

Contact en prijs vaarexcursie:
 
Ga naar: www.ivn-westfriesland.nl/vaarexcursies  
Hier zijn ook de actuele prijzen te vinden.  
Of mail naar: vaarexcursies@ivn-westfriesland.nl 
 
Duur vaarexcursie: ongeveer 2 uur 
Er kunnen maximaal 24 volwassenen aan boord. Met  
kinderen erbij is er plek voor maximaal 28 personen.

Afvaarpunt Verzamelen bij IVN in het Streekbos  
Paviljoen of bij boekingsafspraak op de steiger van  
het naastgelegen boothuis (zie foto hieronder). 
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