
   Naam Groep

WERKBLAD 
LEENDERT DE BOERSPOLDER 2

VAN DROGE POLDER 
NAAR NATTE NATUUR?   

1. EEN OUD POLDERLANDSCHAP

De Leendert de Boerspolder bestaat al eeuwenlang. Het  

is een veenweidegebied met graslanden en weides op 

veengrond. Nu wordt de polder een natuurvriendelijke 

plas. 

A. Rondom de Leendert de Boerspolder houden veenkades 

het omringende water buiten. Het bijzondere is dat 

deze veenkades vaak vanzelf zijn ontstaan omdat het 

land eromheen was ingezakt. Deze kades bestaan uit 

natuurlijk materiaal. Hoe heet dat materiaal? 

B. Wat is het verschil met andere dijken? Welk materiaal  

is sterker, denk je? 

C. Bekijk de foto’s voor en na. Op welke manier heeft  

het waterschap de polder onder water gezet?

   Bekijk voordat je de vragen gaat maken, eerst het clipje over de Leendert de Boerspolder en De dijkproef. 

Leendert de Boer met land

Leendert de Boer onder water



2. VIER VLIEGEN IN ÉÉN KLAP! 
 
De Leendert de Boerspolder wordt een waterplas waar de 
natuur zich zelf kan ontwikkelen. Het waterschap geeft op 
die manier water terug aan de natuur.  

A. Waarom is het belangrijk dat het waterschap water aan 

de natuur teruggeeft?

B. Het onder water zetten van een polder komt niet vaak 

voor. Het is een unieke kans voor het waterschap om 

onderzoek te doen. Wat wil het waterschap graag 

weten?

C. Ook voor de dieren en planten in dit gebied verandert 

er veel. Wat is het voordeel voor de natuur? 

D. Het waterschap heeft drie belangrijke hoofdtaken.  

Met dit project werkt het waterschap aan…  

Vink het juiste vakje aan.

   Veiligheid, voldoende water en schoon water 

   Veiligheid en schoon water

   Veiligheid en voldoende water

3. EEN NIEUW NATUURGEBIED 

   Bekijk het clipje  

   Een nieuw natuurgebied.

Door de Leendert de Boerspolder onder water te zetten 

kan er nieuwe natuur ontstaan. Midden in de waterplas is 

het diep. Er komt ook een ondiep moerasgebied met riet. 

A. Bekijk de foto’s in de filmstrip. Wat valt je op aan  

de oevers?

B. Waarom zijn deze oevers vriendelijk voor de natuur?

C. Hoe zien natuurONvriendelijke oevers eruit?

D. Welke dieren komen er in deze natuurplas voor? 

4. RUIMTE VOOR EEN GROTE ROVER

In het ondiepe watergedeelte van de waterplas komt een 

watergeul. Dit is een geschikte paaiplek voor een van de 

grootste roofdieren van Nederland.  

A. Over welk dier gaat het?

B. Hoeveel tanden heeft dit waterdier? Is dit dier gevaarlijk 

voor mensen? 

C. Zoek een afbeelding van dit dier en schrijf op wat de 

meest opvallende kenmerken zijn. 

D. Wat vind jij een goede bijnaam voor dit dier?  

Verzin er maar een! 
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