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Inleiding
Tijdens de oprichtingsvergadering van de historische
stichting in de gemeente Wognum werd gekozen voor
de naam ‘De Cromme Leeck’ *). Dit was de naam
van een oud veenriviertje dat stroomde door een deel
van het gebied dat we nu West-Friesland noemen. Het
bestuur ziet deze naamgeving symbolisch als de ver-
bindende schakel, die ook het riviertje vormde, tussen
de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk. Deze
dorpen vormen nu de huidige gemeente Wognum.

Thans heeft alleen de waterloop vanaf de brug onder
de Hoornseweg tot nabij de Neuvel in Wervershoof
nog de naam ‘Kromme Leek’. Dit overgebleven deel
van het stroompje vormt al lang geen doorgaande
verbinding meer, het wordt door stuwen opgedeeld in
drie stukken. Hierin bevinden zich dan ook nog
enkele bruggen en dammen met duikers.
Om inzicht te krijgen hoe en waar de ‘Kromme Leek’
stroomde, moeten we terug naar het verleden.

Onderzoek naar het verleden van de rivier
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat
West-Friesland voor een groot deel was bedekt door
een dikke veenlaag van één tot vier meter 1).
Het water tengevolge van neerslag in dit gebied werd
afgevoerd naar zee door kleine en grotere riviertjes.
Sommige van die veenriviertjes hadden de naam
‘leek’.
De ‘Kromme Leek’ en de ‘Gouwe’ nabij Hoogwoud
zijn voorbeelden van grotere veenriviertjes, die het
overtollig (regen)water via kleinere veenstroompjes
kregen aangevoerd van de hogere veenruggen (zie
kaart 1).
Zo ontving de ‘Kromme Leek’ water van de veen-
ruggen waar nu de A.C. de Graafweg en de rijksweg
A7 liggen. Ook de wateraanvoer van een zuidelijker
veenrug via de Spiermer en de Oude Gouw maakte
van de Kromme Leek een echte waterstroom.
Door golfslag en daardoor afkalving van de (veen)-
oevers ontstonden hier en daar in de riviertjes ver-

bredingen, meertjes.
Voorbeelden hiervan zijn
de Wogmeer en de Baars-
dorpermeer. Dit is te zien
aan de hogere gronden,
meerwallen aan de noord-
oostzijde van deze polders.
Een exacte plaats als oor-
sprong van de Kromme
Leek is dus niet te noemen.
Voor we met het verloop
van de rivier verder gaan
eerst een stukje
geschiedenis.

*) De naam ‘Cromme

Leeck’ komt sporadisch

voor op enkele oude

kaarten. Kromme Leek

wordt meer gebezigd,

zodat we deze naam

verder gebruiken in dit

artikel.

Piet Schneider

De Kromme Leek
Een veenriviertje door de binnenlanden van West-Friesland werd in het
afgelopen millennium beroofd van bijna alles wat een waterloop tot rivier maakt.

Kaart 1: Het veenland-

schap rond het jaar 1000
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Bewoning en ontginning
Door het graven van sloten en greppels loodrecht op
de aanwezige veenriviertjes, werden de veengebieden
ontwaterd. Hierdoor kwamen steeds nieuwe veen-
lagen met de lucht in aanraking, waardoor ook dit
veen weer oxideerde. Het kwam er eigenlijk op neer,
dat elke centimeter die men greppels en sloten dieper
groef, na verloop van tijd ook het maaiveld met even-
zoveel centimeters deed dalen.

Na 1300, toen een zeewaterkerende dijk om West-
Friesland gereed kwam, werd het land veel minder
door het zeewater overstroomd. De enige wijze van
waterlozing op zee was het openen van ‘tijsluizen’
(spuisluizen). Dit was alleen mogelijk als het zee-
water lager stond dan het binnenwater, dus met eb of
bij een sterke aflandige wind. Dikwijls was het dan
ook niet mogelijk om het water kwijt te raken.
Het kwam steeds meer voor dat grote delen van het
land aan weerszijden van de Kromme Leek onder
water stonden. We kunnen hier nu gemakkelijk te
licht over denken. Voor de toenmalige bewoners was
dit een grote bedreiging. Een groot gebied ten westen
van Hoorn en Zwaag en ten zuiden van Nibbixwoud,
Wognum en Spanbroek stond dan langdurig onder
water.

Dijken
Om het water van de Baarsdorpermeer en de Kromme
Leek in natte tijden van het jaar tegen te houden werd
men genoodzaakt dijken aan te leggen om zo het iets
hogere land te beschermen. Zo werden de Grote
Zomerdijk, de Kleine Zomerdijk, de Bobeldijk en de
Zwaagdijk aangelegd, maar ook de nu vrijwel niet
meer bekende en verdwenen Haaldijk. Deze dijk was
gelegen aan de noordzijde van de Kromme Leek, ten
oosten van de Hoornseweg. Deze waterkering werd
als eerste overbodig en weer geslecht. De grond is
mogelijk gebruikt voor bijvoorbeeld Zwaagdijk.
De Haaldijk wordt nog genoemd in oude stukken om-
streeks 1600. Mogelijk is de loop van deze dijk af te
leiden uit de indeling van de kavels net ten noorden
van de Kromme Leek en ten oosten van de Hoornse-
weg. Zie kaart 2. We zien op dit kaartje een rechte
kavellijn, terwijl de sloten vanaf de Oosteinderweg
hier haaks op uitlopen.
De Zomerdijk wordt voor het eerst genoemd in 1349.
Ook aan de oostzijde van het gebied tussen Bobeldijk
en Kleine Zomerdijk werd een dijk aangelegd, deze
werd rijsdam genoemd en de weg welke hierop is ge-
legen is het tegenwoordige Keern. De naam van deze
waterkering leeft voort in de naamgeving van de
Hoornse woonwijk ten oosten van het Keern, n.l.
‘Risdam’.

Er was ook nog een ander dijkje aanwezig, n.l de
(Zuider-)molendijk. Deze liep vanaf de Hoornseweg,
in westelijke richting evenwijdig aan de Kromme
Leek aan de noordzijde van dit stroompje. Het dijkje
liep langs de Lekermeer en verder aan de noordzijde
van de Baarsdorpermeer, in westelijke richting en
eindigde ten zuidwesten van de Zuidermeer.
Dit dijkje is ook verdwenen, maar enkele delen maken
nu deel uit van de weg genoemd Lekermeer en het
recreatie-fietspad aan de noordzijde van de Baars-
dorpermeer. Zo lag de Kromme Leek geheel omsloten
door dijken.
Het land tussen deze dijken zal dikwijls een grote
plas water geweest zijn. Thans ligt het maaiveld in dit
gebied, ten oosten van de Grootweg, op NAP -2.90 m
tot -3.10 m.

Akkerbouw onmogelijk
In de 15e eeuw was het maaiveld door ontwatering
van de veenlaag en inklinking van de onderliggende
lagen al zo gedaald, dat de landerijen niet meer droog
waren te houden. Door de hoge grondwaterstand
waren de veengronden drassig en niet langer meer
bruikbaar voor akkerbouw. Rond 1500 klaagden de
West-Friezen dan ook steen en been over de laag ge-
legen landen die van slechte kwaliteit waren.

Tijdens het belastingonderzoek van 1514 kwamen
deze klachten duidelijk naar voren.
Vertegenwoordigers uit Wadway en Wognum
vertelden ondermeer dat ‘de landen metten water
bedooft ende versmacht zijn geweest’. 2)
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Kaart 2: De rechte kavellijn zou de plaats geweest

kunnen zijn van de ‘Haaldijk’.

U ziet deze kavellijn tussen de Hoornseweg en de

Medemblikkervaart, nabij een denkbeeldige diago-

nale lijn, van linksonder naar rechtsboven.



Jaarboek 200034

Wanneer we de aanbevelingen die in de Molenakte
worden beschreven uitwerken in een tekening, zien
we welke werkzaamheden en maatregelen werden
afgesproken. Dit heeft drs. A.P. Bouwens in 1985 uit-
gewerkt. We zien dat op kaart 3.
Deze Molenakte noemt drs. A.P. Bouwens in zijn
artikel in West-Frieslands OUD & NIEUW van 1986
niet voor niets ‘voor die tijd een groots opgezette
waterstaatkundige herstructurering’. 4)

Zonder alle maatregelen en gevolgen hier te noemen
wil ik hier vermelden dat in de Molenakte o.a. werd
bepaald dat aan de noordzijde van de Baarsdorper-
meer een kade moest worden aangelegd. Deze kade
was nodig om verdere afkalving van het land aan de
noord- en oostzijde van het meer door golfslag te
voorkomen.

In 1993 is in ruilverkavelingsverband op deze kade
een recreatief fietspad aangelegd.

In een sententie uit 1551 lezen we dat ‘in jaren 1535
ofte 1536 de landen onder (Vier Noorder) Koggen
zeer soberen afganck van water hebbende ende mits-
dien weynich vruchtbaar zijnden’. 3)
Het kwam zelfs zover dat een aantal jaren de gronden
‘bijna den gehelen somer onder water’ stonden.

In 1452 werden de eerste watermolens bij Enkhuizen
gebouwd. De vroegste vermelding van een water-
molen in midden West-Friesland vinden we in een
bron uit 1492. Het ging om een molen in de Kaag-
polder aan de Berkmeerdijk.
Ontwikkeling en verbetering van de windmolen
zorgde in de 16e eeuw voor een grote verbetering in
de waterlozing, maar de daling van het waterpeil
bracht ook weer een sterker daling van het maaiveld
teweeg.

De Molenakte
Met het water op het land werd ook de nood steeds
hoger. Een plaatselijke aanpak van de problemen was
niet gewenst, omdat het water van een bepaald
gebied dan weer voor extra overlast zou zorgen in
een ander gebied. Men had dan ook een gemeen-
schappelijke regeling op waterstaatkundig gebied. In
1536 werd door de Noorder Koggen een hele serie
maatregelen bedacht om het water beter naar de kust
en op zee te lozen. De te nemen maatregelen werden
in een akte vastgelegd en de ‘Mollenacte der Noorder
Cogghen’ genoemd.
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De aanhef van de ‘Mollenacte’ uit 1537.

NAP

NAP is de afkorting van Normaal Amsterdams

Peil, het niveauvlak ten opzichte waarvan in

Nederland de hoogten worden aangegeven.

Het is identiek met het Amsterdams Peil (AP).

Bij de eerste nauwkeurigheidswaterpassing van

Nederland (1875-1885) vond men voor vele

punten een hoogte die belangrijk afweek van

wat men op grond van oudere en minder nauw-

keurige waterpassingen als hun hoogte ten op-

zichte van AP had vastgesteld. Ter onderschei-

ding werden de nieuwe hoogten aangeduid als

geldende ten opzichte van NAP, een aanduiding

die sindsdien gehandhaafd bleef. Het NAP ligt

ca. 9 cm boven gemiddeld zeeniveau in Den

Helder en is vastgelegd door de hoogte van de

bovenkant van een bout op een heipaal in het

Muziektheater te Amsterdam. In het gehele land

verspreid bevindt zich een honderdtal onder-

grondse peilmerken, waarvan de hoogten ten

opzichte van NAP door de tweede nauwkeurig-

heidswaterpassing (1926-1940) bepaald zijn;

controle en aanvulling geschiedde bij de derde

nauwkeurigheidswaterpassing (1950 -1959).

Door waterpassingen van lagere nauwkeurig-

heid is het net verdicht, zodat van duizenden

keurmerken in het land, meestal bestaande uit

bouten in goed gefundeerde gebouwen, de

hoogte ten opzichte van NAP bekend is.

Aanbevolen wordt hoogten aan te geven met de

notatie NAP +3.50 m, NAP -2.10 m.
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Kaart 3: De waterstaatkundige maatregelen in de Vier Noorder Koggen volgens de Molenakte van 1537.
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Een ingrijpende maatregel was het wijzigen van de
stroomrichting van het water in de Kromme Leek. De
Kromme Leek diende volgens de akte te worden uit-
gediept van de Neuvel bij Wervershoof tot de
Medemblikkervaart ten zuiden van Nibbixwoud.
Het water in de Kromme Leek moest voortaan via de
Medemblikkervaart, dan door de sloot aan de zuid-
zijde van de Dorpsstraat van Nibbixwoud, dan de
Klikjessloot en de Boerdijksloot naar de Bennemeer
worden gevoerd.
De Bennemeer kreeg in dit plan de rol van water-
berging. Er is dus niets nieuws onder de zon wanneer
we in de 21e eeuw over waterberging lezen.
Ook toen waren er strijdige belangen. (Zie ‘De
Bennemeer’ in het kader op de volgende bladzijde.)

Na uitvoering van deze werkzaamheden stroomde het
water in de Kromme Leek vanaf de Neuvel in
Wervershoof in westelijke richting naar Nibbixwoud.

Deze maatregelen waren nu ook weer niet zo uit-
zonderlijk. Het water uit het gebied ten westen van
het Keern (Rijsdam) en de omgeving van de Baars-
dorpermeer, dat oorspronkelijk werd afgevoerd door
de Kromme Leek naar de zee bij Wervershoof, kon
namelijk al niet meer in oostelijke richting worden
geloosd. Door daling van het maaiveld ten gevolge
van oxidatie van het veen en inklinking van de onder-
grond en daardoor steeds weer noodzakelijk uitdiepen
van de waterlopen, kwam het waterpeil in bovenge-
noemd gebied lager te liggen dan in de nabijheid van
de Hoornseweg. Het maaiveld in een strook, ruwweg
tussen de tegenwoordige N.H. kerk te Wognum en de
R.K. kerk in Zwaagdijk-West daalde veel minder, om-
dat hier een zandbed van een kreekrug aanwezig is.
Al eerder zal de Kromme Leek ter hoogte van de
Hoornseweg zijn drooggevallen.
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Mogelijk is de Hoornseweg niet toevallig op deze
plaats ontstaan, maar was hij een natuurlijke over-
steekplaats van de rivier. Ook had dit als gevolg dat
de al eerder genoemde Haaldijk juist op dat gedeelte
niet meer nodig was, omdat in de rivier op dit
gedeelte weinig of geen water stond en het water

De Bennemeer
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geen bedreiging meer vormde. De Kromme Leek
stelde kennelijk op dit gedeelte zo weinig voor, dat
men de rivier op veel plattegronden zonder breedte
als een lijn heeft ingetekend. (Zie ook kaart 2 op
pagina 33.)

Kaart 4: Op deze tekening is het maaiveld en het waterpeil van de Baarsdorpermeer tot de Neuvel nabij

Wervershoof ingetekend. De letters a t/m k geven de vakken aan waarin ik de lengte van de Kromme Leek

heb verdeeld. Elk vak is in werkelijkheid 1 km. Omdat de waterloop soms diagonaal door een vak gaat en

nogal kronkelt, is de lengte van de Kromme Leek vanaf de Hoornseweg tot de Neuvel geen 7 à 8 km, maar

ca. 10.7 km. Vanaf de Baarsdorpermeer tot aan de Hoornseweg ca. 3 km.

De lengte van de oorspronkelijke rivier de ‘Kromme Leek’, van Baarsdorpermeer tot in zee bedroeg ca. 15 km.

In 1537 geeft de Graaf van Holland ‘de Benne-

meer’, een meertje gelegen tussen Abbekerk en

Twisk, in erfpacht aan het Ambacht van West-

Friesland ‘De Vier Noorder Koggen’.

Doel van het waterschap: waterberging.

In 1624 diende een in Hoorn woonachtige advo-

caat, genaamd F. Rijcxen, een verzoek in bij de

Staten van Holland en West-Friesland om ‘de

Bennemeer’ te mogen bedijken en droogmalen.

Ondanks verzet van ‘De Vier Noorder Koggen’ be-

sloten de Staten dat ‘de Bennemeer’ bedijkt mocht

worden omdat dit een groter profijt zou opleveren

(dus een groter profijt als polder dan als boezem-

water). ‘De Vier Noorder Koggen’ kregen het eerste

recht tot bedijking. Zij gingen akkoord en kregen in

1629 octrooi tot bedijking. Zo hielden ze grip op

de aanleg van een ringsloot voor waterberging. In

de noordoosthoek van de droog te malen polder,

nabij het Gangwerf in Twisk, werden twee schep-

radmolens gebouwd, genaamd ‘de Meermolens’.

Het verschil van het waterpeil in ‘de Bennemeer’

en de ringsloot was zo groot dat dit trapsgewijs

met twee molens moest gebeuren. De fundering

van één van van de molens is thans nog in de

wal van de brede toevoersloot zichtbaar.

De polder ‘de Bennemeer’ is bijna 120 ha groot.

Verdeeld in 24 kavels van 5 ha, gedeeltelijk ge-

legen in de banne Abbekerk en gedeeltelijk in de

banne Twisk. De Bennemeer kwam in 1630

droog. 5)
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Ook ten westen van de Hoornseweg (zuidzijde
Kleine Zomerdijk) is een deel van de Kromme Leek
op tegenwoordige kaarten niet meer aanwezig.
Nabij de Hoornseweg is waarschijnlijk door ver-
graving van de waterloop, een mogelijkheid gemaakt
om het water van de hogere gronden op de kreekrug
via de Kromme Leek af te voeren. Een brug in de
Hoornseweg werd toen ook noodzakelijk. Dit zal
rond of voor 1500 geweest zijn.

De Baarsdorpermeer

De Baarsdorpermeer werd in 1624 droog-

gemalen en heeft een oppervlakte van 209 ha.

De drie watermolens welke de polder droog-

maalden zijn verdwenen. De laatste water-

molen werd in 1893 voor afbraak verkocht door

de toenmalige dijkgraaf Jacob Claij aan de

molenmaker/timmerman Dirk Poland uit Heer-

hugowaard. De prijs bedroeg 250 gulden.

Vermeldenswaard is dat de Baarsdorpermeer

23 gasbronnen telde. Op een paar na zijn ook

deze verdwenen.

Het waterpeil in de Baarsdorpermeer is ca.

NAP -4.56 m. en buiten de polder b.v. nabij de

Grootweg, NAP -3.16 m. 6)
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Kaart 5: Detail van de kaart in het ‘Kaartboek van

Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-

Friesland’ van 1745, waarop de ‘Bedijckte Leeck’ en

de Molendijk staan ingetekend.

In het verlengde van de Oude Gouw zien we het

water ’t Waeltie, waar nu een talud is aangelegd voor

een fietspad, maar waar vroeger ook al een voetpad

heeft gelegen.

De Lekermeer werd in 1633 drooggelegd.

Gezicht op het water langs de Lekermeer(weg). Hier

stroomde ooit de Kromme Leek. Het waterpeil is hier

± NAP -3.00 m. Foto: Piet Schneider

Tussen de ‘Bedijkte Leek’ en de Hoornseweg wordt
de oorspronkelijke loop van het riviertje wat on-
duidelijker, maar tot de rijksweg A7, kunnen we uit
de aanwezige sloten nog wel de oude waterloop
opmaken.
Direct aan de oostzijde van de A7 is veel gedempt,
hier liggen de op- en afritten van de Westfrisiaweg
naar deze rijksweg. Toch zien we nog een kronkel-
lijntje richting Kleine Zomerdijk lopen. Zie pijl op
kaart 5 hierboven en kaart 6, op de volgende pagina
(de pijlen zijn op ongeveer dezelfde plaats getekend).

We volgen de oude ‘rivierroute’
Wanneer we het tracé van de oorspronkelijke
Kromme Leek vanaf de Baarsdorpermeer proberen te
volgen, blijkt, dat we nabij de Baarsdorpermeer veel
fantasie nodig hebben om in de aanwezige sloten
langs de Lekermeer de oorspronkelijke rivier te her-
kennen. We hoeven hier niet aan de juiste plaats van
de oorspronkelijke waterloop te twijfelen, maar het
lijkt hier allerminst op een rivier(tje), omdat er steeds
dammen met een duiker doorheen gelegd zijn.

Gaan we iets langs de Lekermeer in oostelijke
richting, dan is in het landschap nog vaag de ligging
te zien van de in 1633 drooggemaakte Lekermeer.
Dit meertje dat dus ook een verbreding van de
Kromme Leek was, werd na de droogmaking de
‘Bedijkte Leek’ genoemd, terwijl de hele omgeving
nog steeds Leekermeer heet. Het komt elders wel
‘meer’ voor dat droogmakerijen toch ‘meer’ heten,
terwijl het land al lang droog is.
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Vanaf de brug in de Hoornseweg is de Kromme Leek
echt aanwezig en heeft de waterloop ook nog deze
naam. Dit gedeelte is ook goed bevaarbaar tot aan de
stuw nabij de Medemblikkervaart. Tot deze stuw zijn
we dan een spoorbrug en vier andere bruggen gepas-
seerd.
Na de stuw daalt het waterpeil met 50 cm tot
NAP -2.75 m. en hebben we tot aan de brug in de
Van der Deureweg te maken met een prachtig breed
en bochtig water. Na het passeren van deze brug zijn

De Kromme Leek 7

Peilschaal van het Waterschap West Friesland aan

de Grote Zomerdijk, hier op NAP -1.90 m.

Foto: Piet Schneider

tot de volgende stuw, 650 m. verder, al 3 bruggen en
dammen aanwezig. Bij deze stuw daalt het waterpeil
opnieuw, nu met 60 cm en is het peil NAP -3.35 m.
Ook na de stuw zijn er tot de Tuinstraat nog 8 brug-
gen en dammen aanwezig. Dit peil blijft tot de Neuvel.

Kaart 6. De pijl, rechtsboven op het kaartje, geeft nog
een lijn (slootje) aan waar eens de Kromme Leek liep.

c d e

f g
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Voordat we de brug in de Tuinstraat bereiken stopt de
Kromme Leek abrupt. Iets eerder zijn we aan de
noordzijde een sloot gepasseerd. Deze nieuwe sloot
is een omleiding van het water. Hij heeft 2 haakse
bochten, is ± 2200 m lang en sluit oostelijk weer aan
op de Kromme Leek. Het gedeelte van de Kromme
Leek dat we dan hebben omzeild, is aan twee zijden
afgedamd, is 1800 m lang en heeft zeker 11 bruggen
en dammen met duikers. De rivier loopt daar voor de
school langs en achter het kerkhof van de R.K. kerk
in Zwaagdijk-Oost en is daar plaatselijk het smalste
deel van de gehele waterloop. Dit gedeelte is niet
bevaarbaar.
Vanaf het punt waar de omleidingsloot weer in de
Kromme Leek uitmondt kunnen we de waterloop
volgen tot nabij de Neuvel bij Wervershoof. Hier
stopt tegenwoordig de Kromme Leek. We moeten
dan 8 bruggen en duikers passeren. De duikers zijn
tamelijk laag en voor een boot niet allemaal passeer-
baar. De laatste van deze bruggen en duikers leiden
het water onder andere onder de Liederik, Marker-
waardweg, Parallelweg en Molenweg door.
Voor we bij de Neuvel komen, is er ± 210 m. voor de
Neuvel aan de oostzijde weer een omleidingsloot.
Deze sloot brengt het water door een duiker onder de
Vok Koomenweg door en langs de Rioolwater-
zuiveringsinstallatie naar het toevoerkanaal van het
gemaal van de Vier Noorder Koggen bij Onderdijk.
Einde waterloop en geen Narre Vliet of Grote Vliet
meer.
Maar heel, heel vroeger, toen er nog geen gemalen
waren? Ja, toen ‘mondde’ de rivier echt uit, zoals dat
heet.

h i

j k
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Kaart 7: Detail van de ‘Heer Huygen Cooge’, later

de ‘Kage banne’ genoemd en weer later de ‘Kager

Ban’.

De uitmonding
Het riviertje de ‘Kromme Leek’ liep dus met veel
kronkels naar de zee bij Wervershoof en mondde
waarschijnlijk uit op de plaats waar later de banne
‘De Kaag’ is gelegen. Deze banne ontstond door
inpoldering van deze hoek door aanleg van de thans
Kagerdijk genoemde waterkering.
Op kaart 7, eveneens een detail van een kaart in het
‘Kaartboek van Uitwaterende Sluizen in Kennemer-
land en West-Friesland’ van 1745, wordt deze banne
(nog) ‘de Heer Huygen Cooge’ genoemd. Nu is in
deze polder een groot deel van de naoorlogse
woningbouw van Wervershoof gesitueerd.
Niet door deze inpoldering, maar door de afzetting
van zware klei in het verre verleden, bleek hier een
barrière voor de afwatering van de Kromme Leek
aanwezig. Zodoende zocht het water van de Kromme
Leek een andere weg naar zee, om de hogere klei-
barrière heen. Later werd dit de Narre Vliet, de Grote
en de Kleine Vliet genoemd.
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Slotbeschouwing
Op een avond, georganiseerd door de stichting ‘De
Cromme Leeck’, werd de vraag gesteld of de
Kromme Leek niet opnieuw geheel bevaarbaar kon
worden gemaakt. Wie dit artikel heeft gelezen, kan er
zelf een antwoord op geven.

Veel is het veenriviertje kwijtgeraakt: zijn oorsprong,
zijn eindbestemming en zijn stroomrichting, terwijl
het ook geen doorgaande waterloop meer is. Eén
eigenschap heeft men het nog niet afgenomen, dat is
zijn kronkelende loop.
Nog steeds is het de ‘KROMME Leek’.

Het wordt (nog) niet voldoende beseft, maar dit oude
veenriviertje, althans wat er van over is, is een van de
oudste (natuur)monumenten in West-Friesland.
Voorwaar een waardige naam voor een historische
stichting.
Zijn ligging en loop zijn overgebleven uit een tijd,
toen het landschap er nog heel anders uitzag. Dijken,
wegen en sloten waren er niet. Het oppervlak was
veen, water, moeras. Het moeras en veen zijn ver-
dwenen en het maaiveld daalde. De Kromme Leek
daalde mee. Alleen zijn bedding werd wat geholpen
door uitbaggering.
Het is te wensen dat er nergens bochten worden
rechtgetrokken, er geen bruggen of duikers bijkomen
en de bestaande duikers in de toekomst worden ver-
vangen door bruggen. Bebouwing in de onmiddel-
lijke nabijheid is zeker ongewenst. Mogelijk zou het
tot monument kunnen worden verklaard om meer be-
scherming te kunnen bieden.
Deze laatste regels zijn vooral bedoeld om de laatste
schakel met het oorspronkelijke landschap te
behouden. <<


