
‘ Benieuwd hoe deze 

actie loopt? 

Bekijk de actuele 

stand op onze 

website’

Ten zuiden van het dorp Wognum ligt de Kerkepolder. 

Een authentiek stukje Westfriesland, ingeklemd tussen 

de snelweg A7 en wijds boerenland. 

De Kerkepolder (voorheen eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk) 
is een restje veen dat elders in Westfriesland is weggegraven. Dit zorgt er 
voor dat het er opvallend anders uit ziet dan het omringende landschap. 
Met zo’n 14 hectare is het een natuurgebied van bescheiden formaat, 
maar de natte weilanden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 
honderden vogels uit de wijde omtrek. Hier is altijd iets te zien, is het 
altijd genieten. Maar voor hoe lang nog?

 Weidemolen
De 8 meter hoge weidemolen is niet te missen in het open landschap van 
de Kerkepolder. De zwart geteerde, houten molen is gebouwd in 1866, in 1973 
gerestaureerd en in eigendom van de Stichting de Westfriese molens. De molen 
is sinds 1948 niet meer in bedrijf, maar dit bijzondere monument geeft  een 
prachtige Hollandse uitstraling aan het landschap.

Voormalige ijsbaan
Tot 2007 heeft  hier een ijsbaan gelegen van de IJsclub Wognum. De baan was 
vanaf de Kleine Zomerdijk bereikbaar over de verhoogde loop brug, langs een 
loket. In de winter werd de verdiepte baan onder water gezet. Inmiddels is dit 
deel ingericht als waterberging. Dankzij goede afspraken met de eigenaar 
(Hoogheem raadschap) wordt het beheer afgestemd op weidevogels.

Leekerlanden
Grenzend aan de zuidzijde van de Kerkepolder ligt ons natuurgebied Leeker-
landen. Hier blijft  de veenweide het hele jaar nattig. Dankzij de vele greppels 
en het kruidenrijke grasland is het een ideaal gebied voor weidevogels. In de 
zuidwesthoek ligt een nat hooilandje, waar vogels dekking vinden en typische 
moerasplanten als echte koekoeksbloem groeien.

Eerste noodzakelijke 
maatregelen voor herstel
De toekomst van de Kerkepolder als vogelparadijs staat onder druk. Het gebied gaat 
bijna ten onder aan haar eigen succes. De grote hoeveelheid vogels hebben hun sporen 
achtergelaten. Vooral ganzen drukken hun stempel op het terrein. De kruidenrijke 
graslanden verliezen hun rijkdom aan bloemen, natte percelen zijn veranderd in grote 
modderpoelen en door afk alvende slootkanten liggen de sloten vol zuurstofarme 
bagger. Het is tijd voor actie. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunnen we snel 
de grootste schade herstellen. 

Nieuwe beschoeiing
Over een totale lengte van 1300 meter wordt nieuwe beschoeiing met palen en 
worteldoek aangebracht. Hiermee voorkomen we dat slootkanten afslaan, 
grond in het water spoelt en de waterkwaliteit verder verslechtert. De dikke 
laag bagger die nu in de sloten ligt, wordt weer boven water gehaald en 
gebruikt om de afgeslagen oevers op te vullen.

Inzaaien slootkanten
De kale, modderige grond aan de slootkant heeft  geen houvast meer. Door de 
slootkanten in te zaaien met graszaad krijgt de bodem weer structuur. In een 
gesloten, goed doorwortelde grasmat krijgen ook storingskruiden als krulzuring, 
akker- en speerdistel geen kans meer. En dat is weer goed voor de weidevogels.

Opvullen dammen
Door twee dammen op te vullen met grond, wordt een deel van de Kerkepolder 
weer toegankelijk voor de boer die het gebied beheert. Nu zijn deze dammen te 
smal. Meters grond zijn in het water verdwenen, waardoor er onvoldoende 
ruimte is voor een trekker of maaimachine. Met beschoeiing aan de zijkanten 
voorkomen we nieuwe afslag. 

Ingraven afwateringspijpen
In de winter worden de laagst gelegen delen van de polder kletsnat en staan ze 
grotendeels onder water. Als deze percelen in het voorjaar opdrogen, blijft  er 
een harde laag achter die de grond eronder afsluit. Hier krijgt het bodem leven 
geen kans en is er voor weidevogels niets te halen. Door afwaterings pijpen in te 
graven, kunnen we het water beter aan- en afvoeren naar de sloten en blijft  de 
bodem jaarrond zacht genoeg voor de vogels

KERKEPOLDER
bijzonder vogelparadijs 
in Westfriesland

Samen geven we 
de Kerkepolder een 
nieuwe toekomst!
Het plan en de begroting zijn rond, de aannemer kan snel aan de slag met de eerste, 
noodzakelijke herstelmaatregelen. Alleen de fi nanciering (€ 28.000) ontbreekt nog. 
Met uw hulp gaat het lukken.Elke bijdrage is van harte welkom. Wat kunnen we 
doen met uw gift ?
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€ 10,-
Ingraven van 1 meter 

afwateringspijp

€ 30,-
Inzaaien van 

25 m2 slootkant

€ 75,-
Aanleg van 4 meter 
oeverbeschoeiing

www.landschapnoordholland.nl/kerkepolder



Vogels

1. Grutto
2. Smient
3. Watersnip
4. Brandgans
5. Kievit

Kenmerken

6. Weidemolen
7. Voormalige ijsbaan
8. Leekerlanden

Werkzaamheden 

9. Nieuwe beschoeiing
10. Inzaaien slootkanten
11. Opvullen dammen
12. Afwateringspijpen
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Grutto (voorjaar)
De bekendste weidevogel van Nederland. Onze nationale trots. Maar het aantal 
grutto’s in Nederland staat al jaren onder grote druk. Van oudsher broeden er 
tientallen paartjes in het gebied. Vooral de zuidelijk gelegen Leekerlanden zijn 
in trek. Hier vinden de jonge vogels veel insecten en dekking in het kruidenrijke 
grasland.

Het stikt van het leven in de Kerkepolder. 
Elk seizoen is hier iets anders te zien. In de 
winter zijn het de grote aantallen ganzen 
en eenden die opvallen. In het voorjaar is 
dit gebied het domein van de weidevogels, 
die in de graslanden hun jongen groot 
brengen. Tijdens de voor- en najaarstrek 
doen bijzondere soorten het gebied aan, 
soms maar heel kort. Dan moet je echt 
geluk hebben. Een ommetje over de dijk 
levert vaak leuke waarnemingen op. 
Boswachter Roelf licht er een aantal uit.

‘Elk seizoen is hier iets 
anders te zien’

De Kerkepolder 
in vogelvlucht

Smient (winter)
In de winter verblijven grote aantallen smienten in de Kerkepolder. Deze kleine 
eend (ook wel ‘fluiteend’ genoemd) komt vanuit Scandinavië en Siberië naar 
Nederland om te overwinteren. Ze voeden zich met zaden, wortels van planten, 
gras en algen. Het mannetje is goed herkenbaar aan de kastanje bruine kop met 
roomgele streep op het voorhoofd.

Watersnip (najaar) 
De watersnip is een schuwe vogel met een goede camouflage. Ze houden zich 
schuil in natte graslanden, lage moerasvegetaties en langs slootkanten.  
Een watersnip zie je niet snel, vaak alleen als ze opgeschrikt worden en 
zig zaggend wegvliegen. In het westelijk puntje van de Leekerlanden ligt  
nat hooiland waar vaak watersnippen verblijven, vooral tijdens de vogeltrek.

 

Brandgans (jaarrond) 
Je hoeft geen ervaren vogelaar te zijn om een brandgans te herkennen in het 
veld. Deze compacte gans heeft een onmiskenbaar uiterlijk met veel zwarte, 
witte en grijze tekening. Brandganzen zijn het hele jaar aanwezig in de 
Kerkepolder. In de herfst en winter worden de lokale broedvogels aangevuld 
met wintergasten uit het noorden. 

Kievit (voorjaar)
Er broeden zo’n 25 paartjes kievit in de Kerkepolder. Vooral het noordelijk deel, 
rondom de voormalige ijsbaan, is in trek bij deze prachtige weidevogel. Hier is 
het terrein lekker drassig met korte vegetatie; ideaal voor de jongen om voedsel 
te vinden. De kievit staat bekend om zijn kenmerkende roep en de spectaculaire 
buitelingen van het mannetje in de baltsvlucht.
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