
Stichting Jacobus
“Natuurgebied 

Hanepoel”

Zo bijzonder,
  zo dichtbij

Stichting Jacobus “Natuurgebied 
Hanepoel” is in 1998 opgericht en beheert 
en onderhoudt de Hanepoel en de Leendert 
de Boerspolder. Deze gebieden vormen een 
prachtig aaneengesloten natuurgebied met 

grote landschappelijke waarden. Er komt 
een grote diversiteit aan planten en 

dieren voor.

De Hanepoel
De Hanepoel is een 

natuurlijk water dat al 
honderden jaren bestaat 
en onderdeel is van de 
Kagerplassen. In het 
midden van de vorige 
eeuw was het een plas 
water met een kale 
dijk. In 1977 kocht 
Koos Kolijn een stukje 
dijk en ging er aan 

de slag. Hij plaatste 
golfslagbrekers van 

wilgentakken waardoor 
er een oever ontstond 

met riet, lisdodden en gele 
lissen. In het water achter de 

golfbrekers verschenen waterlelies 
en gele plomp. Op de dijk plantte hij 

verschillende soorten wilgen. 

Leendert de Boerspolder
De Leendert de Boerspolder was onderdeel 
van een oud polderlandschap en heeft al 
verschillende veranderingen ondergaan.
Bij de drooglegging van het Haarlemmermeer is 
de helft van de polder verloren gegaan door de 
aanleg van de Ringvaart. 

Er bleef zes hectare 
over die anderhalve 

eeuw voor de 
veeteelt is gebruikt. 
Daarna is de polder 
gekocht door het 
hoogheemraadschap 

van Rijnland die 
hem in 2015 onder 

water heeft gezet als 
compensatie voor elders 

verloren gegaan boezemwater.

Natuurlijke inrichting van de Leendert de 
Boerspolder
Rijnland heeft ook natuur- en landschapswaarden 
gerealiseerd. De oude dijk is gespaard waardoor 
een rondwandeling mogelijk is. Samen met 
Stichting Jacobus heeft Rijnland het plan voor 
de natuurlijke inrichting vormgegeven. Langs de 
dijk zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. In 
het noordoostelijke deel ligt een moerasgebied met 
veel ondiepe paaiplaatsen voor snoek en karper.

Stichting Jacobus “Natuurgebied Hanepoel”
In 1998 is Stichting Jacobus “Natuurgebied 
Hanepoel” opgericht met als doel om de 
natuurwaarden in het gebied te behouden. 
De stichting heeft verschillende kavels rond 
de Hanepoel kunnen verwerven. Ook zijn 
aanliggende percelen in beheer genomen, 
waaronder drie weilanden in 
de lager gelegen polder Het 
Noordveen. Na voltooiing 
van de inrichting is ook het 
beheer van de Leendert 
de Boerspolder aan de 
stichting overgedragen.
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Bezoek 
natuurgebied 
de Hanepoel 
en Leendert de 
Boerspolder

Watersporters kunnen 
het gebied bewonderen 

vanaf de Hanepoel. 
Kanovaarders mogen op 

het grasveld naast het informatiecentrum de 
nacht doorbrengen. Op het grasveld kunnen 
twee kleine tenten staan. Er kan gebruik 
gemaakt worden van het sanitair in het 
informatiecentrum.

Het gebied is lopend te bereiken via de 
Aderoute. Hierlangs staat een prachtige 
uitkijkpost. Het gebied zelf is voor het publiek 
niet vrij toegankelijk. Op aanvraag geeft 
Stichting Jacobus voor groepen rondleidingen. 
Bent u geïnteresseerd in een rondleiding of 
overnachting? Kijk op www.stichtinghanepoel.nl 
voor de contactgegevens.

Moppemolen
Het oer-Hollandse karakter van het 
natuurgebied de Hanepoel wordt versterkt 
door de Moppemolen. De molen is gebouwd 
in 1752 en nu in eigendom van de Rijnlandse 
molenstichting. Het is een achtkantige 
grondzeiler met een ijzeren scheprad in de molen. 
De molen staat aan het einde van de Mopsloot. 
Deze sloot komt uit in de Nieuwe wetering die, 
door middel van een duiker onder de 
Hogesnelheidslijn, in verbinding staat 
met de ringsloot van de Veender- 
en Lijkerpolder buiten de 
bedijking.

Een bijzonder 
natuurgebied, zo 
dichtbij
Hanepoel en Leendert 
de Boerspolder vormen 
nu een prachtig 
aaneengesloten 
natuurgebied met 
grote landschappelijke 
waarden. Het water 

is een stiltegebied 
waar geen 

motorboten zijn 
toegestaan. 

Langs de oevers 
en op de dijken 
groeien meer dan 
100 verschillende bomen en 
planten waaronder beekpunge, 
valeriaan, gevleugeld helmkruid, 
egelboterbloem en moerasspirea. 

Het gebied wordt gekenmerkt door natuurlijke 
rietovers met daarachter zompige vegetaties 
met moeras- en pluimzegges waar de bijna 
uitgestorven zeggekorfslak nog te vinden is. Je 
kunt er de blauwborst aantreffen en oog in oog 
komen te staan met een roerdomp. In het voorjaar 
kun je de koekoek horen roepen. Een bruine 
kiekendief vliegt regelmatig boven het riet terwijl 

de ijsvogel op een takje boven het water zit 
te vissen.

Natuurlijk beheer
De stichting beheert het gebied 

op natuurlijke basis. Dit 
betekent dat er rekening 
wordt gehouden met de 
natuur (niet maaien in 
het broedseizoen) en er 
natuurlijke materialen 
worden gebruikt. 
Gemaaid riet wordt 
gebruikt om paden 
droog te houden en 

wilgentakken beschermen 
de oevers tegen de 

golfslag. Regenwater wordt 
hergebruikt om koffie te 

zetten wanneer er gewerkt 
wordt. 
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