
  

NIEUWSBRIEF nr. 62, augustus 2019, jaargang 4  
  

Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden Hierbij weer een bijzondere uitnodiging van 

het NOCK!  

zaterdagmiddag  7 september as.:  
VAAREXCURSIE MET DE HYLKE TROMP NAAR DE 
HANEPOEL! (met rondleiding!) 

  



Op zaterdagmiddag 7 september gaan wij de misschien wel meest bijzondere excursie van dit seizoen maken! 
Wij gaan namelijk met de Hylke Tromp naar het natuurgebied “de Hanepoel”in de Kagerplassen.. Wij gaan dit gebied 
bezoeken onder leiding van een ervaren gids, dhr. John van der Willik.  
Ook het varen ernaartoe is weer een belevenis…. Dat doen we namelijk weer met de historische, zeilende  kagenaar Hylke 
Tromp! Bij goed weer en niet te harde wind uit de goede richting is het ongeveer anderhalf uur zeilen naar de Hanepoel. De 
Hylke vaart met gasten tot en met windkracht 4 bft en vlagen niet boven bft 6. 
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de passantensteiger op ’t Joppe (bij ’t NOCK en restaurant Coazy) 
We verwachten dan om 14.00 uur op de Hanepoel te zijn, waar een rondleiding van ongeveer anderhalf uur volgt. 
De aankomst terug op Koudenhoorn zal dan ongeveer 17.30 zijn… 
De Hylke Tromp mag 12 passagiers vervoeren, dus geef je snel op! 
De inschrijving staat open voor personen vanaf 12 jaar en kost 10 euro p.p. 
Aanmelden kan weer via het bekende email adres: info@koudenhoornontdekken.nl of via de website 
www.koudenhoornontdekken.nl 
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Hieronder volgt enige informatie over het te bezoeken gebied: 

De Hanepoel 
In 1977 werd door Koos Kolijn een stukje dijk gekocht bij de Hanepoel in Nieuwe Wetering. Het was alleen een kale dijk waar koeien op 

liepen. Na het plaatsen van een beschoeiing en het planten van bomen zoals els, wilg, meidoorn en berk, zijn er bramenstruiken gekomen, via de 

vogels die zaden meenamen. Voor de plantensoorten die hier voorkomen, zoals: dotterbloem, pluim- en oeverzegge, harig wilgenroosje, 

valeriaan en moerasspirea, is de juiste gelegenheid gecreëerd. 

In 1998 richtte Koos Kolijn de Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel op, met als doelstelling: het behoud van natuurwaarden in het gebied 

de Hanepoel. 

Later heeft hij de hele dijk van de Hanepoel in bezit gekregen. Het is een stiltegebied waar geen motorboten mogen komen. In de winterperiode 

worden de wilgen geknot en het riet gemaaid. 

 

De Hanepoel kent een natuurlijke oorsprong, het maakte in 1530 deel uit van het Kagermeer. Het Kagermeer was één van de vier meren, 

waaruit het Haarlemmermeer bestond. Tegenwoordig bekent als Kagerplassen. In de 17e eeuw werd het Haarlemmermeer steeds groter, 

hierdoor werd het één groot meer dat het Leidsche Meer werd genoemd. De Ringvaart werd in 1852 gegraven, toen het Haarlemmermeer werd 

drooggemaakt. 

Naast de Hanepoel ligt polder het Noordveen, de polder en Hanepoel grenst aan de Ringvaart en de Haarlemmermeerpolder. 

http://www.stichtinggroenlicht.nl/wp-content/uploads/2014/09/hanepoel1.jpg


 

Polder het Noordveen (29 ha) heeft zijn naam te danken aan zijn ligging ten noorden van de in 1784 drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder 

en werd veel later drooggemalen dan deze twee polders doormiddel van een stoomgemaal. Na droogmaking en verkaveling was polder het 

Noordveen jarenlang voor tuinbouw bestemd, door de geïsoleerde ligging en matige grond werd dit vanaf 1950 meer weiland. Tegenwoordig 

beheert Stichting Jacobus hier ook drie weilandjes. Dit probeert men zo natuurlijk mogelijk te doen. Dat betekent maaien na het broedseizoen, 

geen (kunst)mest en in het najaar uitbaggeren van de sloten. 

 

Polder het Noordveen. 

In de polder grazen schapen en koeien. Een klein moerasje in de polder, ontstaan uit een wel, is omheind en er zijn wilgen gepland. 

Langs het gebied loopt een wandelpad, genaamd de Aderoute. 
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De vogelsoorten die in het gebied voorkomen zijn onder andere blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, rietgors en koekoek. Ook is 

purperreiger, roerdomp en bruine kiekendief waargenomen in het gebied. 

Vlakbij de Hanepoel en polder het Noordveen staat de Mopmolen. 

Deze achtkantige grondzeiler is in 1752 gebouwd en staat langs de Mopsloot en bemaald de Veender- en Lijkerpolder 

Op de website van stichting jacobus “natuurgebied Hanepoel”  is nog veel meer informatie te vinden; onder andere kunt u een informatiefolder 

downloaden. 

DE HYLKE TROMP IS ER OOK VOOR U ! 

 

 

Vriendelijke groeten,  

Team NOCK  website: www.koudenhoornontdekken.nl  
Facebook: “Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn@koudenhoornontdekken”  

Email: info@koudenhoornontdekken.nl 
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