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Vogeltoren  in Polder Hogeweg vernield 
 

Jan Jacobs 
Op zondagavond 29 juni belde Jelle van Dijk me, 
dat hij een telefoontje had gekregen over de  
vogelobservatietoren  in Polder Hogeweg. Deze 
zou zijn vernield en in de Maandagse Wetering 
gegooid.  
De andere dag bleek dat helaas waar te zijn. Alleen 
was de toren al weer op de kant gesleept compleet 
met kroos en andere waterplanten.  
De toren zelf was nog redelijk intact, maar de 
balustrade was flink beschadigd en de trap was 
volledig afgebroken.  

De toren is met behoorlijk veel geweld van zijn 
fundering getrokken en omvergehaald, want hij  
was aan vier betonplaten in de grond verankerd. 
Na aangifte van vernieling bij de politie van 
Noordwijk werd het plan gemaakt om in het 
volgende weekeind de toren helemaal te 
demonteren en om er na reparatie een nieuwe 
plaats voor te zoeken.  
Helaas bleek dat de toren door onbekenden een 
paar honderd meter was versleept naar de fietsbrug 
over de Maandagse Wetering en daar opnieuw in 
de wetering was gegooid. 

 
 

  
 
Vogeltoren Polder Hogeweg 2003  Vogeltoren in het water bij de fietsbrug over de 

Maandagse Wetering . (foto’s: J. Jacobs) 
 

 
Als we twee dagen later de toren willen bergen 
blijkt dat een plaatselijke veehouder de toren met 
zijn tractor al uit het water heeft gehaald met de 
bedoeling om van het platform een schapenstalletje 
te maken.  
Al het gesleep had de toren geen goed gedaan, 
want twee van de vier staanders waren gebroken en 
de balustrade was geheel vernield. Wij hebben de 
toren daarna zelf gesloopt. 
De toren heeft bijna 9 jaar dienst gedaan als 
vogelobservatieplatform in Polder Hogeweg. Hij 
gaf uitzicht op een van de leukste en stilste stukken 
van de polder, waar je mooi Grutto’s, Tureluurs en 
ander weidevogels kon bekijken. Vooral ’s winters 
waren hier heel mooi grote groepen Goudplevieren 

en Smienten te zien. Ook de jaarlijks terugkerende 
Slechtvalk en een aantal Buizerds waren hier heel 
mooi te bekijken. 
De laatste jaren werd de omgeving van de toren 
ook gebruikt als ontmoetingsplaats voor homo’s. 
Dit weerhield helaas ook een aantal vogelaars 
ervan om deze uitkijkpost te gebruiken. Maar 
langsrijdende fietsers maakten wel gebruik van de 
toren om een kijkje te nemen over de polder. 
Helaas heeft het niet langer mogen duren. 
Voorlopig wordt de gesloopte toren niet herbouwd. 
Mocht er in de toekomst een mooie en geschikte 
lokatie in Polder Hogeweg beschikbaar komen, 
dan overwegen we zeker de bouw van een nieuwe 
toren. 
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De vogeltoren wordt gesloopt. 
 
 

 
 
Nadat de Burgemeester de toren op 9 november 1996 officieel in gebruik heeft genomen door het observeren 
van drie “snippen” wierpen de bouwers Jan Glasbergen en Jan Jacobs, met Jelle van Dijk en Rien Sluijs een 
eerste blik over de polder.  




