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Vogelterp geopend

Dinsdagochtend om 10.00 uur heeft Paul van der Poel de ‘Vogelterp’ geopend’. De naam van de terp is

een eerbetoon aan ons oud-lid Yves Vogel die enkele jaren geleden bij een auto-ongeluk plotseling om

het leven kwam. De terp ligt aan de Melkmeent in het Naardermeer, een plek waar Yves zich volledig

thuis voelde.

Renée Beekman

Met het onthullen van een gedenkplaat werd de

terp, die de bijnaam Vogelterp krijgt, door Paul in

gebruik genomen.Als je bovenop de terp staat

heb je een schitterend uitzicht over de plassen en

weilanden. Fietsers en wandelaars hoeven niet

meer op de weg te staan. Zij kunnen nu niet alleen

gebruik maken van de picknicktafel maar ook een

blik werpen op de wijde omgeving. Vanochtend

spotten wij al overvliegende Lepelaars,

Purperreigers, een Grote Zilverreiger, Zwarte

Stem, Tureluurs, Kemphaan, Rietgors,
Blauwborst en Rietzanger, verder een Bergeend

met jongen en biddend in de lucht een Buizerd.

Ook vier Ooievaars, drie Wulpen en een Grutto

werden waargenomenen tijdens de opening kwam

zelfs de Boomvalk even overvliegen en volgden

tien koeien nieuwsgierig over het hek de officiële

plechtigheden.

Bedankt Paul en Loes en mensen van

Natuurmonumenten, wij hebben er weer een

heerlijk vogelplekje bij.

Yves was een bevlogen vogelaar en zette zich

helemaal in om zijn kennis over te dragen aan

anderen. Paul van der Poel en zijn vrouw Loes

waren, zoals velen, bevriend met hem. Toen bij

zijn overlijden bleek dat hij geen familie had,

hebbenzij geholpen bij het regelen van zijn

nalatenschap. De executeur testamentair wilde hen

daarvoor bedanken met een financiële gift, die zij
niet geaccepteerd hebben omdat zij, naar zij

zeggen, een vriendendienst hebben bewezen. Een

bedrag uit de nalatenschap is toen als legaat

overgemaakt naar de Vogelwerkgroep Het Gooi

en Omstreken. Na overleg met Paul en Loes is

besloten dat het geld zou worden overgemaakt aan

een doel, waarin ook Yves zich had kunnen

vinden. Dat is deze prachtige observatieterp ge-

worden, die Natuurmonumenten heeft aangelegd.

De terp ligt aan de Melkmeent in het Naarder-

meer, een plek waar Yves zich volledig thuis

voelde.

Rogier Haften van Natuurmonumenten, geflankeerd
door Loes en Paul van de Poel


