
VERDWIJNEND POLDERLAND 
FREEK V A N DER MEER. 

U kunt vanuit Haarlem op twee manieren 
de noordwest-hoek van de Haarlemmer
meerpolder bereiken: ten eerste door ge
heel de snelverkeersweg — de Schiphol
weg — te volgen, maar ook door daarvan 
vlak buiten de stad rechtsaf te slaan (fig. 
1). U volgt dan een smalle weg, de Woud
weg, die in het eerste stuk geasfalteerd is 
maar ten slotte overgaat in een landpad 
dat tegen de Ringvaart doodloopt. Van de 
Woudweg splitst zich echter naar links de 
Kerklaan af, die U, langs een paar oude 
boerderijen, over de ophaalbrug bij Vijf-
huizen, in de Haarlemmermeer voert. 
Die wegen verkeren niet in zo'n prima 
staat. Dit hele gebied tussen Haarlem en 
Haarlemmermeer heeft namelijk van 1943 

Fig. 1. De polders tussen Haarlem en de 
Haarlemmermeer, die eerlang zullen ver
dwijnen. 

tot na de bevrijding onder water ge
staan. Deze inundatie is niet alleen van in
vloed geweest op het wegdek; ook een paar 
huisjes en boerderijen verdwenen in de 
golven en van de afgeknotte populieren, 
die zo schilderachtig over de sloten hingen, 
is er niet één meer over. 
Het gebied bestaat uit een aantal polders. 
die verschillende namen dragen. In het 
westen liggen de Verenigde Grote en 
Kleine Polders, in het oosten de Poelpol
der en de Vijfhuizerpolder. Bij de bevol
king van de Haarlemmermeer zijn ze echter 
bekend onder één verzamelnaam: de Oude 
Polder. Dit ter onderscheiding van het 
nieuwe land. de Haarlemmermeerpolder 
zelf. die ruim een eeuw geleden, in 1852. 
pas droog kwam. 
Die Oude Polder is een graslandpolder en 
verschilt hemelsbreed van de moderne 
Haarlemmermeer ten zuiden en ten oosten 
van Vijfhuizen. waar het bouwland verre 
overheerst en waar alles met de lineaal is 
uitgemeten: om de twee kilometer een weg 
in de lengterichting, die iedere drie kilo
meter wordt gekruist door een dwarsweg; 
landerijen, die door sloten en tochten in 
rechthoekige stukken worden verdeeld. In 
ons weidegebied is het veel genoegelijker; 
daar zijn van die kronkelsloten. nu eens 
breed, dan weer smal, en ook de wegen 
zijn er verre van kaarsrecht. 
Natuurlijk tonen ook de wilde planten het 
verschil. In de Haarlemmermeer vallen bij
voorbeeld Klaprozen. Margrieten en 
Knopkruid op, die in de Oude Polder 
slechts heel zelden voorkomen. Hier 
groeien echter weer veel Koekoeksbloemen, 
Kattestaarten en Zwanebloemen, die men 
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Fig. 2. Nu is hier nog de ruimte der vlakke weilanden. Slechts hier en daar wordt het 
uitzicht onderbroken door een oude boeren plaats en heel in de verte ziet LI de bomen 
aan de Ringdijk om de Haarlemmermeer. Foto Articapress, Haarlem. 

aan de overkant van de Ringvaart vrijwel 
niet vindt. 
Alleen het gedeelte van de Haarlemmer
meer ten noorden van Vijfhuizen is anders 
en vertoont veel overeenkomst met de aan 
de overkant gelegen Poelpolder. Dit is 
echter niet zo verwonderlijk wanneer we 
bedenken, dat dit gedeelte — waarin onder 
andere een eeuwenoude, nog in gebruik 
zijnde eendekooi ligt •— destijds deel uit
maakte van de Poelpolder. Bij de aanleg 
van de ringdijk volgde men niet precies de 
meeroever, maar boog hier naar het noor
den af, zodat de eendekooi met een groot 
stuk van de Poelpolder bij de Haarlem
mermeerpolder werd ingelijfd. 
De Verenigde Grote en Kleine Polders, de 
Poelpolder en de Vijfhuizerpolder hebben 
tezamen een oppervlakte van bijna 650 ha. 
Zij behoren thans nog tot de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, die in 
Halfweg zetelt. Wanneer straks de 
annexatie-plannen van Haarlem worden 
verwezenlijkt, worden zij bestemd voor de 
uitbreiding van deze stad, die daartoe na 
1960 geen mogelijkheden meer zal hebben 
binnen de huidige grenzen. 
Natuurlijk zijn hiervan in de allereerste 
plaats de boeren de dupe. Velen van hen 

zijn vergroeid met hun bedrijf, dat veelal 
van vader op zoon is overgegaan. Maar 
ook natuurschoon en landelijke rust vallen 
als slachtoffers van de stadsuitbreiding. 
De wegen door deze polders zijn niet druk 
van het vele verkeer. In de zomer worden 
ze slechts gebruikt door de boeren, die 
gaan melken of hooien, en door een enke
ling, die ze verkiest boven de drukke 
Schipholweg; 's winters kunt U hier fiet
sen of wandelen zonder een sterveling te 
ontmoeten. 

De natuur biedt het rijke leven van een 
typische Hollandse graspolder. Vooral de 
vogelwereld is goed vertegenwoordigd. 
W e hebben er in de loop der jaren tien
tallen soorten waargenomen, die er broe
den of er voor kortere of langere tijd pleis
teren. Vooral in de trektijd zijn er steeds 
„nieuwe aanwinsten". 

Het begint in het vroege voorjaar als tus
sen het gras Speenkruid en Madeliefje 
bloeien. Dan komt de Kievit weer bezit 
nemen van zijn broedgebied en luid klinkt 
zijn roep over de verre weiden, 
Straks worden de groene tinten van het 
gras overheerst door het lila van de Pink-
sterbloemen, dan weer door het geel van 
ontelbare Paardebloemen of het rood van 
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de Zuring in het hooiland. Dan zijn ook de 
andere vaste klanten weer aanwezig en 
nestelen er Tureluurs, Grutto's, Schol
eksters, Patrijzen, Leeuweriken. Graspie
pers en Witte en Gele Kwikstaarten. 
In de rietzomen broeden Wilde eenden. 
Zomertalinkjes, Meerkoeten, Waterhoen
tjes en Grote en Kleine karekieten. Soms 
zwemt er in de sloten een verdwaalde Fuut 
of een Aalscholver. In het struikgewas om 
de volkstuintjes zingen Zanglijsters, Me
rels, Vinken, Roodborstjes, Winterkonink-
jes en Spotvogels. Kool- en Pimpelmezen 
buitelen door de takken. Aan de slootkant 
staan de roerloze Blauwe reigers; boven 
de sloot hangen biddende Visdiefjes. En 
als de zon in het westen verdwijnt achter 
de Beuken en Eiken van de Haarlemmer
hout, beginnen de kikkers hun concert in 
het water, dat op sommige plaatsen aan 
het oog wordt onttrokken door een meter-
hoge haag van bloeiend Fluitekruid langs 
de weg. 
Dan gaat de lente over in de zomer. Maai-
machines rikketikken door de graslanden. 
Op de pas gemaaide velden lopen kwette
rende jonge Spreeuwen, 's Avonds trekken 
zij met duizenden andere naar de eende
kooi bij Vijfhuizen om te slapen. Daar 
slapen niet alleen de talloze Spreeuwen, 
die voedsel zoeken in de polders om Haar
lem. Het kooibos tussen de vlakke weilan
den is ook de overnachtingsplaats voor 
vogels uit de verre omtrek, 's Avonds 
tegen zonsondergang is er zodoende een 
overweldigende drukte van miljoenen vo
gels, die uit alle richtingen komen aan
vliegen. Dit is vooral het geval in de trek
tijd. Zodra de schemering valt en het licht 
in de kooibocrderij wordt ontstoken nade
ren de eerste Spreeuwen. Terwijl de ene 
groep een plaats op de takken van de kooi-
bomen zoekt, is de volgende al in zicht. 
Weldra is het alsof de kale boomtakken 

weer volop in blad staan. Maar het indruk
wekkendste schouwspel ziet de voorbijgan
ger als de Spreeuwen worden opgeschrikt 
en in dichte wolken uit de bomen opvlie
gen. Afbeelding 3 werd gemaakt op een 
novemberavond van 1956. De Spreeuwen, 
die U op deze foto ziet, vormen slechts een 
tiende deel van het aantal, dat toen in 
Vijfhuizens eendekooi overnachtte. 
Bij de eendekooi jagen Boerenzwaluwen, 
Huiszwaluwen en Gierzwaluwen. Vroeger 
waren hier ook Oeverzwaluwen. Zij nestel
den in de zg. Geniedijk ten zuiden van 
Vijfhuizen, waar zij hun holen groeven in 
het zand boven de kazematten. Toen deze 
tijdens de bezetting werden vernield zijn 
de vogels verdwenen en niet meer terug
gekeerd. 
Af en toe schiet een schichtige Wezel van 
de ene wegberm naar de andere. Ook zien 
we er Hazen, Mollen, Ratten en Veld
muizen. In augustus 1955 is er zelfs enkele 
dagen een Reebok op bezoek geweest, die 
zich overdag schuil hield in de tuinen van 
de boerderijen en 's morgens vroeg en 
's avonds laat rustig graasde tussen de 
koeien en schapen. 
Ook Lepelaars komen af en toe op bezoek. 
Meestal is het een enkel exemplaar of een 
klein groepje, maar in de zomer van 1955 
zagen we er op een zonnige morgen elf, 
vlak bij elkaar op een weiland bij de Schip
holweg, dicht bij Haarlem. Enkele vogels 
waren in de sloot aan het vissen, andere 
stonden de veren te poetsen of sliepen. 
Een paar dagen daarna stond er een 
Kraanvogel naast een Blauwe reiger in het 
water te turen. 
In het najaar is de Oude Polder een dora
do voor trekvogels. Dan vliegen er koppels 
van duizenden Kieviten, die hier soms, tot 
de vorst invalt, blijven doorboemelen, zoals 
in 1954 toen ze eerst omstreeks de jaar
wisseling vertrokken. Grote troepen 
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Fig. 3. Opgeschrikte Spreeuwen, die in de eendekooi van Vijfhuizen slapen. Foto Arti
capress. Haarlem. 

Spreeuwen reppen zich door de herfstlucht 
waarin grauwe wolkenbanken drijven. Dan 
ook komen er voedselzoekende Krams
vogels, Koperwieken, Kraaien, Tapuiten, 
Kneutjes en andere zangvogels. 
En tenslotte komt de winter, die de polder 
bedekt met een donzig, smetteloos sneeuw-
kleed. 's Morgens verrijst de zon boven de 
huisjes aan de Ringdijk bij Vijfhuizen, die 
als een paarsgrijs silhouet afsteken tegen 
de heldere vrieslucht. Op de vuilnisbelt 
aan Haarlems stadsgrens kiften Bonte en 
Zwarte kraaien. Zilvermeeuwen, Mantel-
en Kokmeeuwen bakkeleien om wat viezige 
meeuwelekkernij, die zij vonden tussen het 
pasgestorte vuil. Roeken stappen deftig 
rond en de Kauwtjes hebben een vergade
ring met debat in de hoge populieren bij de 
volkstuintjes. Een Torenvalk jaagt boven 

de besneeuwde landerijen en stoot af en 
toe op een verkleumde zangvogel. Maar als 
het even zonnig is en Koning Winter zijn 
kille adem inhoudt, schatert de Winter
koning al weer zijn lied uit, als de heraut, 
die vertelt van een nieuw jaar, met nieuw 
leven in onze polder. 

Een nieuw jaar met nieuw leven. Nu kan 
dat nog, maar straks zal dit alles tot het 
verleden behoren. Dan staan er huizen
blokken waar nu de Kievit broedt. Waa r 
nu de hooiwagens langs bolderen en de 
melkwagens rammelen, knetteren dan de 
stadsbussen naar de eindhalte van het 
nieuwe Haarlem-Zuid. Dan zal dat kleine 
stukje Haarlemmermeer om de eendekooi 
bij Vijfhuizen de enige herinnering zijn aan 
het natuurleven en de landelijke rust van 
de Oude Polder. 
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