Vogeltoren bij Polder Hoogeweg
Je/Ie van Dijk
Si nds 26 oktober is dichtbij het vogelinformatie
bord lan gs de Maandagse Watering een speciaal
vogel uit kijkpunt ingericht. N a de aanval op Pol der
H oogeweg vanuit de golfbaanlobby leek het ons
goed de vogelkundige betekenis van deze polder
n og een s t e benadrukken door een positieve actie.
Binnen het bestuur was al eerder gesproken over
het oprichten van een vogeltoren langs de rand
van Polder Hoogeweg, maar de golfbaanperikelen
zorgden voor het l aatste zetje om dit pl an nu door
te zet ten .
De vogeltoren , want zo zullen we verder dit uitkijk
platform maar noemen, is te vinden op zo' n 50 me
t er van het vogeli nformatiebord. Zoal s bekend is
deze plek zowel met de fiets als de auto uitste
kend te bereiken. Vanaf de vogeltoren heeft men
een pr ima uitzicht op het graslandgebied bij Kloos
t erschuur en m et een ster ke ki jker of telescoop
kan men vr ijwel de gehele Polder Hoogeweg af
zoeken. Bovendien zal men vanaf de toren de ont
wi kkelingen in het aan te leggen moeras langs de
west oever van de watering goed kunnen volgen.
In het voorjaar zal men vanaf dit punt zeker de vol 
gende soorten goed kunnen observeren: Kievit,
Grutto, Tureluur, Scholekster, Slobeend, Veld
l eeuwerik. Ook soorten als L epelaar en Zomerta
ling kunnen worden verwacht. In het winterhalfjaar
i s dit de plek voor Smi ent, Wintertaling, Slobeend,
Krakeend, Kievit, Goudplevier, Wulp, Watersnip,
Grote Mantelmeeuw, Zil vermeeuw, Stormmeeuw
en Aalscholver.
De vogeltoren werd gefinancierd uit eigen midde
len. De gift die onl angs werd ontvangen van
N oordwijk L okaal ter gelegenheid van hun tienjarig
j ubileum werd ook voor dit doel bestemd.
Bel angrijker dan het geld is evenwel de arbeid die
in dit stukje vakwerk gestoken werd. Dat dit vak
werk is, bleek al spoedig tijdens de eerste novem
berst or men . Zelfs bij windkracht negen was
nauwelijks een trilling te bespeuren! Dit degel ijke
bouwwerk werd ontworpen door Jan Jacobs, die
samen met Jan Gl asbergen ook al het timmer- en
zaagwerk voor zijn rekening nam. Op de binnen
plaats van huize Verkade aan de Douzastraat wer-

den de onderdelen pasklaar gemaakt, net groot ge
noeg om nog door de poort getransporteerd te kun
nen worden. Hierna werd het hel e zaakje door
acht man op zaterdag 26 oktober in elkaar gezet.
Een takel kwam hier niet aan te pas, puur met
mankracht werd de klus geklaard.
Op zaterdag 9 november werd de vogeltoren door
burgemeester J. W. van der Sl ui js officieel geo
pend. De burgemeester memoreerde een voorval
uit zijn school tijd waardoor de belangstelling voor
de natuur bij vel en van zijn klasgenoten in de kiem
gesmoord werd. Hij prees de manier waarop onze
vereniging probeert de bel angstelling voor de na
tuur te stimuleren. Hierna bekl om de burgemees
ter de vogeltoren met de opdracht een paar juist
neergestreken steltl opers te determineren. Door
zijn grote kennis van bankbiljetten van / 100 lukte
het hem spoedig om met behulp van de opgestel 
de tel escoop de door Jan Jacobs afgerichte water
snippen op naam te brengen. Hierna bestormden
de leden van de jeugdcl ub de toren om deze deter
minatie te bevestigen. N a afl oop werd nog gezel lig
nagepraat onder het genot van een kopje koffie in
restaurant De C ley burch.

Queesten op Terschelling
Koene Vegter
Mogen ongepaarde mannetjes wel queesten. Een
m oeil i jke, maar voor veel vogelaars een branden
de vr aag. Tijdens het jaarlijkse waddenweekeind 
dit keer op Terschelling in de Wierschuur van 2 7
t ot 2 9 september 1 996 - gaat een sel ecte groep na
t uurvorsers op n ader onderzoek uit. Hieronder een
verslag van wat zij zoal meemaken en waarne
men . Een enkeli ng die dit thema blijkbaar te ver
gaat was op voorhand naar lstanbul gevl ucht. Dat

dit niet mocht baten zal verderop blijken.
Zoals bij all e spannende gebeurt enissen is er spra
ke van een proloog en deze speel de zich een dag
voor vertrek naar T. in het duingebied ten noorden
van N oordwijk af. Pogend mijn loopvermogen op
peil te houden, ontmoet ik daar achtereenvol gens
ex cursie-coö rdinator Rien Sluy s en verenigings
voorzitter Jell e van Dijk, blijkbaar bezig te schaven
aan hun vogelherkenning, wat -naar mij later op de
bootreis blijkt- nodig is geworden door een aantal
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