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Beleef 
de natuur 
dichtbij!

Oase in een zee van steden

Vogel-eldorado 
Polders 
Poelgeest 

Draag je het Zuid-Hollands 
Landschap ook een warm 
hart toe? Word beschermer 
en geniet  van jouw  
Zuid-Hollands Landschap!
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www.zhl.nl/wordbeschermer

Polders 
Poelgeest 
Tegen de nieuwbouw van Leiden en Oegstgeest aan  

liggen Polders Poelgeest. De Klaas-Hennepoelpolder 

en de Veerpolder vormen samen het ‘Avifauna’ van de 

omgeving, het is een magneet voor bijzondere vogels. 

www.twitter.com/ZHLandschap
www.facebook.com/ZHLandschap
www.facebook.com/natuurleiden

Sinds 2007 beheert Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap het 
grootste deel van Polders Poelgeest. 
De laatste 2 hectare kon in 2014 
worden gekocht dankzij de hulp 
van beschermers, omwonenden en 
fondsen. Voordat het natuurgebied 
was, werden beide polders als 
weiland gebruikt.

Het Zuid-Hollands Landschap is blij 
dat het gebied vanaf nu een open en 
aantrekkelijk natuurgebied blijft.

‘Polders Poelgeest zijn 
ingericht als recreatieve 
natuur voor de omwonenden’



  

Kano’s en meer mogelijkheden 
voor bezoekers
Aan de Warmonderleede aan de 
noordwestzijde heeft het Zuid-
Hollands Landschap al een mooie 
aanlegplaats gemaakt voor kano’s. 
De bestaande wandel- en fietsroute 
wordt uitgebreid met een pad 
door de derde polder. In de meest 
noordelijke punt kunnen we de 
tunnel onder het spoor gebruiken 
om de wandelpaden rondom 

Polders Poelgeest te verbinden met 
de oostkant van het spoor. In de 
toekomst kunt u daardoor over een 
doorlopend pad vanuit verschillende 
woonwijken naar zowel Polders 
Poelgeest als naar de Kager Zoom, 
Koudenhoorn en Warmond wandelen 
en fietsen.

Natuur en recreatie
Polders Poelgeest zijn ingericht 
als recreatieve natuur voor de 
omwonenden. In samenwerking 
met de gemeente Teylingen wordt 
op het laatste weiland een fiets- 
en struinpad aangelegd dat het 
natuurgebied in zijn geheel ontsluit. 
De polders staan bekend om hun 
opvallende vogelrijkdom. Bijzonder 
is het waterzuiveringsmoeras 
(helofytenfilter) van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 
Daarin wordt het regenwater van  
de nieuwbouwwijk gefilterd waarna 
het schoon wordt teruggevoerd  
naar de wijk.

Als het gebied straks helemaal 
klaar is, houdt het Zuid-Hollands 
Landschap het in stand. Schapen 
zorgen voor het ‘maaiwerk’ waardoor 
kruiden- en structuurrijke graslanden 
ontstaan. Sloten en bosschages 
zorgen voor een afwisselend beeld. 
De delen waar de schapen niet 
kunnen komen, zijn ontwikkeld 
tot natte ruigte en moeras. Het 
noordelijk deel van het gebied 
staat in de winter iets onder water 
en dat trekt veel wintergasten en 
doortrekkende vogels.

Molen ’t Poeltje uit 1787 
bemaalde tot 1924 de 
Klaas Hennepoelpolder. 
De molen is door de 
Rijnlandse Molenstichting 
gerenoveerd. Op de wieken 
zitten vaak aalscholvers.

www.zhl.nl/poelgeest
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Meer planten, bloemen,  
insecten, vogels en amfibieën
Het Zuid-Hollands Landschap past het beheer van het gebied zodanig aan  
dat er veel meer variatie in bloemen en insecten ontstaat. Dit trekt meer 
insecten aan, maar ook kikkers, padden en salamanders. Die vormen weer  
een belangrijke voedselbron voor rietvogels en andere vogels zoals grutto  
en lepelaar. 
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Het meest zuidelijke informatiepunt 
bevindt zich bij de kruising van de  
Jac. P. Thijsselaan en de Martinus 
Houttuynhof in Oegstgeest.

Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel.
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