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lnleiding
De Kromme Leek heeft als één van de veenrivieren
in dit gebied een zeer belangrijke rol gespeeld. De
veenrivieren waren lange tijd de enige mogelijkheid
om (varend) het lege West-Friesland te verkennen en
te betreden. Verschillende nederzettingen zijn dan
ook ontstaan in de directe nabijheid van die rivieren.
Bij de ontginning van het gebied, waarbij de ontwate-

ring van het veen van levensbelang was, vormden de
veenrivieren lange tijd de enige mogelijkheid om het
vele water uit de dikke veenspons langs natuurlijke
weg af te voeren. De nog steeds bestaande verkave-
ling van onze directe omgeving heeft alles te maken
met deze veenrivieren. De veengreppels en slootjes
werden bij voorkeur loodrecht op de veenrivieren
gegraven. Ons huidige landschap en de bijbehorende
verkaveling is dus bepaald door de Kromme Leek.
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van enkele
belangrijke binnendijken, zoals de Grote en de
Kleine Zomerdijk, de Leekermeer, de Rijndijk, het
Keern, de Bobeldijk en de Zwaagdijk. Deze dijken
moesten onder meer de wateroverlast van de Krom-
me Leek indammen. Van het beloop van de Kromme
Leek aan de westzijde van de A7 is weinig concreet

Gedeelte van de kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1575. Met

name het oostelijke gedeelte van de Kromme Leek is hier goed

zichtbaar.
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terug te vinden, maar de zorgvuldige toeschouwer zal
in het landschap anno 2010 vele aanwijzingen en
herkenningspunten ontdekken aan de hand van dit
artikel.
De Kromme Leek heeft zich gedurende vele decennia
als een ongetemde feeks gedragen en voor zeer grote
wateroverlast gezorgd. Het vredig kronkelende
slootje zoals we dat nu nog in al zijn lieflijkheid
herkennen aan de noordzijde van de Zwaagdijk, staat
in een wel heel schril contrast met de werkelijkheid
tussen 1150 en 1550.
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Gedeelte uit de Brusselse Atlas van Christiaan Sgroten uit 1573. De

omvang van het Wogmeer en het Baarsdorpermeer (westelijk deel)
wordt hier weergegeven.

Het ontstaan van de Kromme Leek
Rond 700 voor Christus raakte West-Friesland
onbewoond. De waterhuishouding was danig ver-
stoord geraakt. De natuurlijke afwatering in weste-
lijke richting naar de Noordzee kwam in het gedrang
doordat de duinenrij inmiddels geheel gesloten was
en het water hoopte zich in de kop van Noord-Hol-
land op. De aanwezige bevolking zag zich genood-
zaakt het gebied op te geven en te vertrekken. Onder
deze natte omstandigheden begon veengroei te
ontstaan. Jaarlijks nam het veenlaagje met 2,5 tot 3
mm toe. Dit heeft zo'n 1500 jaar geduurd. Heel
West-Friesland bleef nagenoeg onbewoonbaar en er
vormde zich uiteindelijk een veenpakket met een
dikte van 2,5 m tot 4 meter.
Het hoogste gebied werd daarbij gevormd door de
huidige loop van de A.C. de Graafweg en de A7, met
een kleinere rug ter hoogte van de Westeinderweg-
Wadway-Spanbroek.
Het laagste gebied werd gevormd door de lijn Wog-
meer-Baarsdorpermeer-Leekerlanden. Van het hoge
gebied naar het lage gebied heeft zich een veenrivier-
tje gevormd, dat via het oostelijke deel van de Krom-
me Leek uiteindelijk in het meer van wervershoof
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(later Almere/ Zuiderzee) uitmondde. De veenrivie-
ren (zoals ook de Middenleek) zullen tussen 600 en
800 hun definitieve stroombedding ontwikkeld
hebben en voor een structurele oostwaartse afwate-
ring richting de latere Zuiderzee gezorgd hebben.
Rond 800 zal dus van een verdere veengroei geen
sprake meer geweest zijn, en was er een structurele
afwatering ontstaan. Kortom: evenwicht en nieuwe
kansen voor de mens.
Vanaf 800 na Christus wordt dit gebied weer be-
woonbaar op basis van veenontginning, waarbij het
water uit de bovenlaag van het veen moest worden
afgevoerd. Er ontstaat een stelsel van greppels en
slootjes richting de bestaande veenriviertjes en de
verschillende zijarmen daarvan. De hogere delen
worden daarmee geschikt voor de graanteelt, de
lagere delen voor het houden van vee.
Ik ga ervan uit dat de veenontginning in het kerkdorp
Wognum vanuit Kennemerland tussen 850 - 900 van
de grond is gekomen. Immers, rond 995 vinden we de
eerste geschreven vermelding van Wognum (Wok-
gunge), in de annalen van de abdij van Echternach te
Luxemburg, in de vorm van een kapel.
In de onderstaande tekening is zichtbaar gemaakt
hoe de Kromme Leek en de Spiemer en de bijbeho-
rende zijarmen zich globaal vanaf het hoogste punt
(de AC) wellicht hebben ontwikkeld aan de westzijde
van de A7.

De ontginning van het veengebied
en het wassende water vah de Kromme Leek
De ontginning van het veengebied heeft steeds
bloksgewijs plaatsgevonden. De grenzen van die
blokken hebben veelal namen gekregen als Gouw en
Wijzend. De ontginningen hadden een geleidelijk
maar voortschrijdend verloop en speelden zich af
tussen 800 en 1300. In deze periode ontstaan de
meeste nederzettingen en dorpen in West-Friesland
en neemt de omvang van de bevolking ook geleidelijk
toe. In latere eeuwen worden verschillende dorpen
alsnogverplaatst.
Alle ontginners hadden maar één doel: water afvoe-
ren uit de bovenlaag van het veendek, zodat het
verbouwen van graan en het houden van vee moge-
lijk zouden worden. Voor het gebied wognum-Wad-
way-Spanbroekbetekendeditdatvanaf800tot1100
het veendek in een regelmatig patroon werd door-
sneden met greppels en sloten om de grote hoeveel-
heden water uit het veendek zo snel mogelijk af te
voeren naar de Kromme Leek en de Spiemer.
Echter al dat ontwateren leidde tot het toevoegen
van zuurstof aan de bovenlaag van het veendek, dat
daardoor snel erodeerde en oxideerde en feitelijk
door `koude verbranding' in omvang verminderde.
Een daling van het veenpakket met zo'n 1,5 tot 2 cm
perjaar was daarvan het gevolg. Berekeningen
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hebben aangetoond dat rond 1350 de veenlaag op de
hoge delen nog maar zo'n 80 cm dik was, en in de
lagere delen tussen de 1,5 meter en 2 meter.
In 1650 was het veenpakket in de hogere delen geheel
verdwenen en had het pakket in de lagere delen nog
slechts een dikte van ongeveer 1 meter.
De snelle daling van de veenlaag en de toenemende
temperatuurenneerslagvanafhetjaarlooozorgden
ervoor dat zeespiegelhoogte en maaiveldhoogte
steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen. Steeds
grotere oppervlakten veen verdwenen in de zee en
het werd noodzakelijk om het land door middel van
een dijk (Omringdijk) tegen het zeewater te bescher-

Op basis van een kaartbeeld uit
1985 is de vermoedelijke loop van

de Kromme Leek en de Spiemer,

alsmede van een aantal zijarmen
ingetekend naar de situat.ie zoals

d.ie er vermoedelijk  rond het jaar

900 heeft uitgezien. Ook de
volgorde en de vermoedelijke

grenzen van de versch.illende
ontginn.ingsblokken zijn aangege-

Ven.

men. Rond 1250 kwam de
Omringdijkgereed.
Inmiddels was tussen 1170

522     eni2o0dezuiderzee

(Almere) al ontstaan, met
zout water aan de dijken
en bewegingen van eb en
vloed.

52.      Hetlagdanookindelijn
van de verwachtingen dat
de veenrivieren spoedig
een probleem zouden
krijgen met de natuurlijke
ontwatering op het

52o      Almere, met alle gev018en
"     vandien.

De afnemende lozingsmo-
gelijkheden op het Almere
leiden dan ook tot opho-
ping van het water in de
veenrivieren, die daardoor
aanzienlijk breder en ook
dieper worden. Met name
de laagste delen van het
veengebied krijgen te
maken met een enorme
wateroverlast. Door de

geweldige stormen, zoals de Allerheiligenvloed
(1170), de Nicolaasvloed (1196) en de Marcellusvloed
(1219), krijgen wind en water in de brede veenrivie-
ren steeds meer vat op het veenpakket en slaan dan
ook grote stukken weg. Hierdoor ontstaan in de
veenrivieren in de 12e en 13e eeuw omvangrijke
meren, waaronder Wogmeer en Baarsdorpermeer,
maar ook Beemster, Schermer, Bennemeer, Egboets-
water en het Lichte Water. De meren hebben een
zuidwest-noordoostrichting als gevolg van de
heersende windrichting.
Mede als gevolg hiervan ontstaan er aan de koppen
van de meren zogenoemde meerwallen waar door
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middelvanstuwingenwindrichtingveelbezinkselen
veenresten neerslaan. Onder de meerwallen worden
restanten van dit veendek aangetroffen. Deze meer-
wallen vinden we onder andere terug op de kop van
de Wogmeer, in de Noordermeer, en op de hoek van
de Kleine/Grote Zomerdijk met de Leekermeer.
Staande op de Zomerdijk en kijkend in de richting
van de Leekermeer ervaren we het hoogteverschil
van 1.80 meter heel duidelijk. Slechts de koppen van
de koeien zijn in de `diepte' (-2.60 NAP) zichtbaar,
terwijl de meerwal op een hoogte ligt van - 0.85 NAP.
Dit betekent dat het Wogmeer en het Baarsdorper-
meer aantoonbaar groter zijn geweest op basis van de
aanwezige en nog steeds zichtbare meerwallen.
De grootschalige ontwatering van de veenontgin-
ningsblokken en de stagnerende waterafvoer van de
Kromme Leek leiden tot de conclusie dat ook de
veenrivier zelf een aanzienlijke breedte gehad moet
hebben. En dan moeten we in deze periode toch
denken aan maten van 150 tot 325 meter (de varia-
bele maat tussen de Zomerdijk en de Bobeldijk)!
De omvang van het probleem wordt duidelijker als
we naar de binnendijken kijken die we in dit gebied
aantreffen, en die toch echt zijn aangelegd om de
wateroverlast van de veenrivieren te beperken. Rond
1350 leidt dit tot de aanleg van de Kleine Zomerdijk,
de Grote Zomerdijk en de Bobeldijk, het Keern en de
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Zwaagdijk.Vanafdatmomentpratenweoverde
` buitendijkse landen', als we het hebben over het

gebied ten zuiden van de Zomerdijk. Een positief
neveneffect daarbij was dat als de Omringdijk weer
eens door zou breken, het achterliggende land in
compartimenten verdeeld zou zijn en het zoute
water niet ongehinderd het gehele gebied zou
overstromen. In 1375 brak de Omringdijk op ver-
schillende plaatsen door en stroomde de zee lange
tijd door de gaten (Velius).
Deze eerste maatregel heeft 150 jaar effect gehad en
de Kromme Leek doorgaans binnen deze dijken
gehouden. Daarna moesten opnieuw ingrijpende
maatregelen genomen worden.

De belangrijke graanteelt tussen 900 en 1450 in de
ontginningsgebieden
De ontgonnen veengebieden werden op de hooggele-
gen gedeelten primair gebruikt voor de graanteelt.
Naastbemestingdoorhetvee,werdenzogenoemde
daliegaten gegraven. Van onder het veen werd met
een baggerbeugel vruchtbare klei opgebaggerd en
over het veen verspreid. Vele honderden van deze
daliegaten zijn teruggevonden.
Aanvankelijk vormde de rogge het hoofdbestanddeel.
Later kwamen ook steeds meer gerst, vlas en haver
voor. In de lagere delen vormden het aanwezige gras

Turfsteken in de Noordermeer in 1943. Een veenput was 7 tot s meter lang en 2,50 meter breed en werd bewerkt door s tot 13

personen.Onderde30cmteelaardezateenturflaagvan40/70cmdikte.Achtervlnr:JaapFloris(Spierdijk),TheoMesen?Vóórvlnr:

geknield Jaap Besseling, Jaap Vriend, Jaap Appelman, Nol Roosje en Ab Roozendaal.
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Het stroomgebied van de Kromme Leek tussen 1350 en 1550.

en riet de mogelijkheid tot het houden van vee.
We zijn hiervan op de hoogte door de belastinghef-
fingen uit die tijd, te beginnen met Graaf Floris V, die
in een oorkonde van 1289 aan het Houtwouder
Ambacht een belasting (tiende) oplegt op iedere
elfde koornschoof.
In de rekeningen van de graaf vinden we terug dat
Spanbroek en Wadway door de grote wateroverlast in
1290 kwijtschelding krijgt van de tienden-heffing.
In een handvest van 1317 wordt toestemming ver-
leend voor de bouw van een rosmolen (met paarden-
kracht aangedreven molen) in Hoogwoud of Aarts-
woud. Ook in 1347 wordt er gesproken over de
aanwezigheid van een korenmolen in het Hoogwou-
der Ambacht, waar ook `gruit' (een voorloper van
hop) verwerkt mocht worden voor de bierproductie.
Dat ook tienden werden geheven van de vlasop-
brengst blijkt onder meer uit de rekening van hetjaar
1343, waarin zowel de Middelkogge als de Hoogwou-
der- en de Wognummerkogge worden genoemd.
Ook de geestelijkheid probeert een graantje mee te
pikken van de graanteelt, zoals we zien in een
uitspraak van bisschop van Zuden in 1319, waarin aan
alle vier de ambachten in West-Friesland de betaling
van `schaelcoorn' of `papencoorn' aan de plaatselijke

geestelijkheid verplicht wordt gesteld. Uit de groot-
schalige belastingonderzoeken van 1494 en 1514
mogen we opmaken dat de belangrijke rol voor de
graanteelt vanaf 1450 in ons gebied in snel tempo is
teruggelopen en dat aan het einde van die eeuw de
graanteelt niet meer mogelijk is. Door de natte
omstandigheden gedwongen beoefent men voorna-
melijk de veeteelt, zij het met zeer grote problemen
voor wat betreft de afwatering.
De afwateringsproblemen door het dalende maaiveld
en de stijgende zeespiegel maakten het gebied te nat
voor graanbouw. Slechts veeteelt bleef als bestaans-
bron over. In de 15e eeuw zien we de heffing van
graantienden dan ook verdwijnen.

De problemen van de Kromme Leek en de Buiten-
dijkse landen vanaf 1450
De landerijen ten noorden van de Zomerdijk moch-
ten dan wel beschermd worden tegen de waterover-
last van de Kromme Leek en het Baarsdorpermeer
door de aangelegde dijken, dat wil geenszins zeggen
dat er geen ernstige problemen waren.
Zo lezen we bij Velius in 1481: "Veel mensen, zowel in
de steden maar vooral op het platteland, vergingen
met hun kinderen van de honger, wat werkelijk
droevigwas".
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Op de kaart van Hendrik de Leth (1730) zien we nog enkele

resterende poelen ten zuiden van de Kleine Zomerdijk.

Veel mensen trokken in de periode 1480 tot 1500 dan
ook weg uit de dorpen, omdat veel gronden nagenoeg
de hele zomer onder water stonden (Belastinginfor-
matie 1499), en de belastingdruk door de hoge
dijklasten nauwelijks meer op te brengen was.
Daarbij waren de agrarische inkomsten zeer slecht.
Het belastingoproer van 1491, waarbij de dorpen in
Hoorn te hoop liepen, werd door stadhouder Jan van
Egmond met veel ruiters en soldaten de kop inge-
drukt. Door de inkwartiering van ruiters en soldaten
was het platteland voor een groot deel verwoest,
waren huizen in brand gestoken, de goederen
geroofd en de beesten afgevoerd.
De uitbraak van de pest in 1493 kostte alleen al in
Hoorn aan 1500 mensen het leven!
In 1502,1508 en 1509 braken de dijken opnieuw en
stond het land rondom Hoorn en Medemblik lange
tijdonderwater.Veelmensenenbeestenstierven
van ellende. Dit leidde tot grootschalige bedelarij,
waartegen de bestuurders van Hoorn in 1513 hard
optraden met hun Plakkaat: wie op bedelen betrapt
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werd, zou aan de schandpaal worden genageld met
een spijker door het oor. Daar moest hij blijven staan
tothijzichzelfhadwetenlostemaken,waarnahij
verbannen werd uit het land (Velius). Het waren
barre tijden!
Daarnaast ging ook de erosie van het veendek gestaag
door en de landerijen kwamen steeds lager te liggen.
Lozing van de Kromme Leek op de Zuiderzee bij
Wervershoof was nauwelijks meer mogelijk. Ook
dáár was bij de Neuvel (den Heuvel) een meerwal
ontstaan die de natuurlijke afvloeiing belemmerde.
De Kromme Leek werd daarom verbonden met de
Grote en de Kleine Vliet en ter hoogte van het
huidige Stoomgemaal bij Medemblik moesten
nieuwe ontwateringssluizen gemaa]st worden in de
Omringdijk. Daarbij kwam dat de oude kreekrug
tussenWognum,WadwayenSpanbroekalsgevolg
vandedalingvanhetveendekooktotproblemen
ging leiden. Deze natuurlijke rug werd, door het
verdwenen veendek, een storende factor in de
afwatering en zorgde tussen de A.C. de Graafweg en
de Westeinderweg voor nieuwe problemen.
EengrootschaligeoplossingvoorheelWest-Fries-
land werd dan ook onvermijdelijk, temeer daar het
Drechterlandse Ambacht begon te protesteren tegen
hetonbeperktaanbiedenenlozenvanwateropde
Kromme Leek dat in de aansluitende gebieden in
Drechterland voor grote problemen zorgde. Het
Ambacht van de Vier Noorder Koggen zag zich
gedwongenomzijnwaterproblemenbinnenhet
eigen werkgebied op te lossen.
Regionaaloverlegheeftervervolgenstoegeleiddat
op 21 april 1537 de zogenoemde Molenakte tot stand
kwam, waarbij met behulp van een groot aantal
watermolens de bemaling van het gebied ter hand
werdgenomenendooropmalenvanhetwaterde

Ook de kaart van Johannes Douw (1683) Iaat deze poelen zien in het oude stroomgebied van de Kromme Leek.
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afwatering en de lozing op de Zuiderzee aanzienlijk
werden verbeterd. Nabij het huidige stoomgemaal bij
Medemblik werd een serie molens geplaatst en de
afwatering van de verschillende Ambachten werd
aanzienlijkgewijzigd.
Voor het gebied van Wognum en Nibbixwoud had dit
grote gevolgen, hoewel de oplossing voor de Buiten-
dijkse Landen nog maar zeer pover was.
Wognum mocht op grond van de Molenakte niet
langer op de Kromme Leek lozen, maar kreeg een
nieuwe lozingsmogelijkheid aangeboden in noorde-
lijke richting naar de `Koppershorn' tussen Lambert-
schaag en 'I\^risk. Daartoe werden verschillende
ringvaarten gegraven, en waterlopen verbreed en
verdiept. Om te voorkomen dat Wognum nog langer
op de Leek en het Baarsdorpermeer zou lozen
werden rond 1550 enkele dijken aangelegd (de
Rijndijk en de Leekermeerdijk, vroeger de Molendijk
geheten). Hoewel de Rijndijk ogenschijnlijk aange-
legd is voor de realisering van de polder de Baarsdor-
permeer, is dit dus niet het geval. Het nog resterende
dijkje aan de zuidzijde van de sloot was het dijkje van
die polder. De Rijndijk vormde de absolute belemme-
ring om nog langer op het Baarsdorpermeer en de
Leek te lozen.
Wognum, maar ook Nibbixwoud, moest dus in
noordelijke richting zijn water gaan lozen.
De Bennemeer werd daarbij als natuurlijke boezem
ingezet. De Buitendijkse Landen moesten ontwate-
ren via de Oostertocht en het Zwet (Wadway)
richting Benningbroek en via de Luuycksluis naar
het Bennemeer. Via de Hornsloot en de Waerdijk-
sluis werd bij de Koppershorn vervolgens op de
Zuiderzee geloosd.
De Kromme Leek, de Boxwei, het Egboetswater, de
Wikgouw en de Medemblikkervaart werden aange-
sloten op de verbrede Klikjessloot, die het water
afvoerde langs de Broerdijk naar het Bennemeer en
vervolgens naar de hiervoor genoemde waerdijksluis
bij Koppershorn.
Zeven te bouwen watermolens moesten vanaf 1550
het nieuwe afwateringssysteem ondersteunen.
Daartoe werden 2 watermolens gebouwd langs de
Wikgouw, 1 watermolen bij Midwoud, 1 watermolen
bij de Bennemeer, 1 bij de Broerdijk, en 2 molens bij
de kolk van Dussen aan de Zuiderzee.
Het stroomgebied van de oostelijke Kromme Leek
verkreeg hierdoor een aanzienlijke verbetering. De
Kromme Leek trok zich daardoor terug in een veel
smallere bedding, waardoor het geleidelijk mogelijk
werd om steeds meer grond richting de Kromme
Leek voor agrarische doeleinden in gebruik te
nemen. Iets wat in het verkavelingsbeeld van vóór de
ruilverkaveling ook duidelijk zichtbaar is.
Voor het westelijke gedeelte van de Kromme Leek
bood deze oplossing echter nauwelijks soulaas. De

molens ten noorden van Benningbroek en aan het
Bennemeer stonden op veel te grote afstand om voor
de Buitendijkse Landen effectief te kunnen zijn. De
Buitendijkse Landen bleven zeer nat en stonden met
grote regelmaat blank en waren nauwelijks geschikt
meer voor de veehouderij. Vele protesten volgden,
zonder resultaat.
Uiteindelijk is men het zat. Men vat plannen op om
zich met de Buitendijkse Landen af te scheiden van
deVierNoorderKoggenenpleegtintensiefoverleg
om een gewijzigde afwatering en lozing in westelijke
richting (Heerhugowaard) te bewerkstelligen. Ook
dit mislukt.
Uiteindelijk spande men in 1584 een geding aan voor
het Hof van Holland. Dit leidde echter maar heel
beperkt tot een beter resultaat. Het gevolg hiervan
was een reeks van nieuwe processen in de laatste
helft van de 16e en in de eerste helft van de 17e eeuw.
We moeten ons daarbij realiseren dat door de
bemaling van de Vier Noorder Koggen met molens
het water inderdaad sneller werd afgevoerd, maar
het bijkomend gevolg was nog groter: het restant
veendek werd sneller en beter ontwaterd, waardoor
meer zuurstof werd toegevoegd en het resterende
veendek nog sneller erodeerde en verbrandde.
Versnelde bodemdaling was het gevolg. Pas toen de
trapsgewijze bemaling met meerdere molens en de
aanleg van een tussenboezem, vóór de uiteindelijke
molenkolk en zeesluis mogelijk werden, kon men de
bemaling aanzienlijk verbeteren. De latere stoomge-
malen en elektrische gemalen moesten het probleem
van het steeds verder wegzakkende land ten opzichte
van de zeespiegel definitief oplossen.

De getemde Kromme Leek
Tussen 1550 en 1700 verbetert de situatie geleidelijk,
maar langzaam. De verbeterde maaltechnieken en
een steeds intensievere bemoeienis van de water-
schappen leiden er toe dat ook de Kromme Leek ten
westen van de A7 langzaam maar zeker in een wat
smallere veenrivier verandert en steeds meer grond
weer geschikt wordt voor agrarisch gebruik (veehou-
derij). We zien de kavels zich dan ook verder opstrek-
ken in de richting van de Kromme Leek, en uiteinde-
lijk worden zelfs geheel nieuwe af`rijkende
kavelindelingen gemaak (blokverkaveling in de
Leekermeer ten zuiden van de Kleine Zomerdijk).
Ook de inzet van VOC-gelden geeft nieuwe ontwik-
kelingen te zien. De nieuwe droogmakerijen volgen
elkaar snel op.
Op s maart 1624 wordt aan mr. Frederik Riccen en
aan niet met name genoemde andere personen,
octrooi verleend om het Baarsdorpermeer droog te
leggen en in te polderen. Hiertoe wordt de zoge-
noemde Slimtocht gegraven naar Hoorn, met uitwa-
tering op de Zuiderzee. Er worden hiertoe aan de
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De watermolen in de Bedijkte Leeker Polder omstreeks 1925.

oostzijde van het meer drie molens gebouwd en nabij
de Zuiderzee nog eens twee molens. In lsos is er nog
sprake van één vijzelmolen in de polder Baarsdor-
permeer nabij de Slimtocht, die in 1875 wordt
vervangen door een stoomgemaaltje. Er is dan nog
één Amerikaanse windmolen aanwezig. Het latere
dieselgemaal en de woning van de machinist zijn
rond 1980 gesloopt. In 1625 kwam het Baarsdorper-
meer (-3.00 m/-3.60 m) met 209 ha grond droog te
vallen en verdween dit aanvankelijke deel van de
Kromme Leek.
De Bedijkte Leeker Polder (9 ha) werd in 1633
drooggemalen door één watermolen, waarvan
onderstaande foto getuigt. Daarmee is het stroomge-
bied van de Kromme Leek ook hier niet meer zicht-
baar, behoudens de aan de zuidzijde lopende brede
sloot.
De aanleg van de A7 heeft ervoor gezorgd dat ook dit
gedeelte geheel op de schop is gegaan zodat ook hier
nauwelijks iets is terug te vinden. Slechts de zuid-
zijde van de Kleine Zomerdijk (ten oosten van de A7,
nabij de Hoornseweg) geeft achter de bebouwing nog
het kronkelende beloop weer van de laatste restjes
van de Leek tot aan de overhaal over de Kleine
Zomerdijk nabij de hoek van de Hoornseweg.

De cultuurhistorische waarden
Veel van de geschiedenis van de Kromme Leek en
van het omringende landschap is nog steeds zicht-
baar in dit fraaie gebied. Het besef van de waarde van
deze onderdelen, zoals de meerwallen, de dijkjes, de
aanwezige hoogteverschillen, de kavelindelingen, de
poelen, de laatste aanwezige restgebieden met veen,
etc., neemt toe naarmate een groter publiek deze
geschiedenissen kent. Het lijkt een loffelijk streven
voor gemeenten, waterschappen en historische
verenigingen om deze kennis door middel van
borden en informatiefolders te bevorderen en te
verbreden. Met de herkenning van deze waardevolle
zaken wordt ook de beleving van het gebied veel
interessanter en intenser.
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