
Jan Verweij Natuurcentrum verhuist naar de Duinweg 
 
Jan Jacobs 
 
Nog even en dan zit het Jan Verweij 
Natuurcentrum in een ander pand. Als het 
huurcontract met de Gemeente Noordwijk rond is 
(we twijfelen er niet aan dat dit gaat gebeuren), dan 
zitten we op 1 oktober op een nieuwe, weliswaar 
tijdelijke, locatie in de “Witte Mavo” aan de 
Duinweg. Tijdelijk wil zeggen voor drie jaar, want 
er is gepland dat wij dan weer in de verbouwde 
Openbare Bibliotheek worden gehuisvest. De 
Witte Mavo staat op de nominatie om dan gesloopt 
te worden. 
In de voormalige Christelijke Mavo zijn ook een 
kinderdagverblijf en het jeugdwerk Time-out 
gehuisvest. Daarvoor heeft het dienst gedaan voor 
de opvang van kinderen uit de uitgebrande Witte 
School en De Zeehonk. 
 

 
 
Wij hebben in dit gebouw een ruime centrale hal, 
waar voor zo’n 80 mensen de maandelijkse 
lezingen gehouden kunnen worden. Ook hebben 
we een kleinere vergaderzaal (voormalige 
scheikundelokaal) voor kleinere vergaderingen, 
werkgroepen, de jeugdclub, voor presentaties en de 
nieuwjaarsreceptie. Naast deze ruimte is er een 
bibliotheekruimte met bijna nieuwe stellingen, 
afkomstig uit het Vredespaleis en verkregen via het 
Moluks Kerkelijk Instituut in Houten. Onze 
boeken kunnen we in deze stellingen ruimschoots 
kwijt. 
In de laatste ruimte, de voormalige 
directeurskamer, is de keuken gepland. Hier is een 
nieuw keukenblok geplaatst, met boiler en 
koelkast. Het is de bedoeling dat daar een nieuw 
koffiezetapparaat komt. Deze ruimte is zó groot dat 
hij ook als vergaderruimte gebruikt kan worden, 
bv. voor commissie- en bestuursvergaderingen. 
Verder beschikken we nog over een groot 
magazijn met veel kastruimte, enkele aparte kasten 

en zowaar 3 toiletten, een hele luxe voor de hoge 
nood. 
 
Voor de inrichting van het pand hebben we via 
Willem Baalbergen de gordijnen gekregen van de 
Buurtkerk in de Hoofdstraat. Daar werden alle 
gordijnen vervangen en Willem verzekerde ons dat 
daar meerdere grote gordijnen bij zaten, die nog 
prima een aantal jaren meekonden.  
Omdat de centrale hal nogal hol klinkt en nagalmt, 
denken we er over om de vloer te beleggen met een 
eenvoudige tapijttegel. Samen met de gordijnen 
moet dan een redelijke akoestiek te bereiken zijn. 
Deze tegels kunnen we later weer meenemen naar 
de definitieve behuizing in de Openbare 
Bibliotheek.  
 

   
 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is er nog een 
flinke ploeg mensen bezig met timmeren, 
schilderen en schoonmaken. Door de welwillende 
medewerking van de gemeente Noordwijk zijn alle 
benodigde verfmaterialen gratis ter beschikking 
gesteld, mits we ze zelf aanbrengen. 
Het heeft weinig moeite gekost om voldoende 
mensen te vinden die de handen uit de mouwen 
wilden steken. Ik wil ze hier niet noemen, maar ze 
mogen bij de opening van het nieuwe onderkomen 
op de eerste rij zitten. Ze hebben een paar honderd 
vierkante meter aan muren en plafonds 
geschilderd, alle deuren gelakt, koven getimmerd, 
ontzettend veel schoongemaakt, gordijnen genaaid, 
stellingen gebouwd en nog duizend en één andere 
dingen gedaan. Kortom, hier is door zo’n 
man/vrouw of 15 een stevig stuk werk verricht en 
dit kun je gaan zien op de opening. 
 

 6 

De hoofdingang van ons nieuwe onderkomen is 
aan de linkerzijde van het gebouw, voorbij de 
speelplaats. Ga door het hek en daarna vóór de 
gevel langs naar links en steek de speelplaats over. 



Bij de hoofdingang is onder de luifel ruim plaats 
voor fietsen.  
We willen de trap bij het hek nog gaan aanpassen 
voor rolstoelen en fietsen. 
Het parkeren bij de school is even wennen. Voor 
het gebouw zijn een aantal parkeerplaatsen, maar 
deze zijn bijna altijd bezet. Er is wel altijd plaats 
op het parkeerterrein bij het Bollenbad en vaak ook 
langs de Van Panhuysstraat en de Dahliastraat.  

In Noordwijk aan Zee is verder overal betaald 
parkeren. 
 
We zullen maar ongeveer 3 jaar op de locatie 
Duinweg zitten.  Ik denk dat dat wel goed zal 
lukken. Het gebouw is er geschikt voor en zal leuk 
worden ingericht. 
Ik hoop dat iedereen zich er thuis zal voelen. 

 
 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Kleukers R. & Krekels R. 2004.  Veldgids 
Sprinkhanen en krekels. KNNV Uitgeverij 
Utrecht. 192 p. Prijs € 34,95 (leden KNNV betalen 
3 euro minder). 

 
 
Van de talloze orden in het insectenrijk is die van 
de sprinkhanen en krekels (Orthoptera) eenvoudig 
te herkennen. Alle soorten hebben grote 
achterpoten waarmee zij flinke sprongen kunnen 
maken. Ook hebben ze een opvallend zadelvormig 
schild achter de kop. Bovendien staan sprinkhanen 
en krekels er om bekend dat ze op warme 
zomeravonden nogal luidruchtig kunnen zijn.  

Insecten als dagvlinders en libellen hebben altijd 
veel meer belangstelling van veldbiologen 
gekregen dan deze groep. In 1986 publiceerde de 
KNNV een boek over sprinkhanen en krekels, 
spoedig gevolgd door een determinatietabel van de 
jeugdbondsuitgeverij. De belangstelling voor deze 
insecten nam toe toen bleek dat de verspreiding 
van nogal wat soorten sterk beïnvloed wordt door 
de kwaliteit van het leefgebied. In 1997 verscheen 
het omvangrijke standaardwerk De sprinkhanen en 
krekels van Nederland (Orthoptera) – Fauna van 
Nederland 1 (Kleukers c.s.). Dat boek van meer 
dan 400 pagina’s was ongeschikt om mee het veld 
in te nemen.  Met deze handige veldgids is dat 
geen enkel probleem. Het boek past in de 
binnenzak en is stevig gebonden. Verder is dit 
boek ook van hoge kwaliteit. Kleukers en Krekels 
hebben een bijzonder degelijk en handzaam boek 
samengesteld. In het boek is een mooie 
determinatietabel opgenomen (te vergelijken met 
de jeugdbondstabel van dezelfde schrijvers). Eerst 
is er een hoofdtabel die leidt naar de verschillende 
families. Vervolgens kan men bij het begin van het 
desbetreffende hoofdstuk verder gaan met een 
tabel die tot de bedoelde soort leidt. 
De soortbesprekingen zijn kort en bondig en 
bevatten een schat aan informatie. Begonnen wordt 
met de Latijnse, Engelse, Duitse en Franse namen. 
Hierna volgt een korte beschrijving van het 
uiterlijk die inhaakt op de twee foto’s van 
uitstekende kwaliteit waarop mannetje en vrouwtje 
(vaak sterk verschillend!) zijn afgebeeld.  
De beschrijving van het geluid is heel kort, maar 
wel is bij dit boek een CD met geluiden 
bijgeleverd!  
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Hierna volgen de rubrieken: Biotoop, Voorkomen 
in Nederland, Inventarisatie en Verwarring (met 
andere soorten). In diagrammen wordt de 
zeldzaamheid aangegeven en indien van toepassing 
ook de vermelding op de Rode Lijst. Andere 
diagrammen geven aan in welke tijd van het jaar 
en op welke uren van de dag de soort actief is. Een 




