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OOIEVAARS TE NOORDWIJK EN OMGEVING 
-----------------�----------------

De Oievaar mag dan wel geen algemene verschijning in Noordwijk zijn , 
geheel onbekend is hij toch ook weer niet , getuige de regelmatige waar
nemingen , die de laatste tijd gedaan zijn . Dit geldt dan met name voor 
de laatste 10 jaar. Hiermee wil echter niet gezegd zijn, dat v66r die 
tijd geen Ooievaars in de Noordwijkse omgeving werden gezien , m� naar 
alle waarschijnlijkheid werden toen geen waarnemingen opgeschreven. 
Juist sedert het ontstaan van onze vereniging is dit sterk onder de 
leden en belangstellenden gepropageerd en we mogen ons nu gelukkig p-rij
zen te beschikken over .een sohat aan gegevens over de laatste 10 k 1 5  
jaar. 
Het nu volgende overzicht van de verschillende ooievaarswaarnemingen 
mag hiervan een bewijs zijn. 
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vliegend over de Noordduinen. 
Vliegend over de Zuidduinen. 
vliegend over Westeinde Noordwijkerhout. 
op , 4ak �an de Villa Stirum aan de Prins 
HendrikW'eg te Noordwijk aan Zee. 
Vlisgend over Noordwijk. 
polde� achter O!!em. 
iliegend bver Noordwijk in zuidelijke 
ti.io:hting � 
te Warmond� 
vliegend over Noordwijk-Binnen • 
over Katwijk zuidwaarts . 
vliegend over Valkenburg. 
vliegend over de Noordduinen. 
van Noordwijk-Binnen (Hein ) via Noordwijk 
aan Zee ( !am.Van Dijk ) naar het hoorden. 

3 ex. cirkelend over Noordwijk. 
2 ex. over Rijnsburg . 
1 ex. in Boerenburg o. a. bij de vijver en op de 

daken van de scholen. 
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