
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. 
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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 



kaartje laat zien waar de soort in West-Europa 
voorkomt. 
Het is genot om door dit boek te bladeren en eens 
wat te lezen over de soorten die ook in onze 
omgeving te vinden zijn. In de Natuurgids voor de 
Duin- en Bollenstreek (2000) noemt Kees Verwey 
de volgende soorten: Grote groene 
sabelsprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan, 
Blauwvleugelsprinkhaan, Bruine sprinkhaan, 
Knopsprietje, Kustsprinkhaan en Veenmol. 
Wellicht dat dit boek er toe zal leiden, bijvoorbeeld 
door ijverige jeugdbonders, dat ook in onze 
omgeving soorten worden ontdekt met intrigerende 
namen als Negertje, Wrattenbijter, Snortikker, 
Ratelaar en Wekkertje. 
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Wat heeft het lang geduurd voordat er eindelijk 
weer eens een goed boek over amfibieën en 
reptielen verschijnt! Ook bij Moby Dick konden ze 
je jarenlang niet meer helpen aan een exemplaar 
van het in 1978 verschenen boek Fieldguide 
Reptiles and Amphibians of Britain and Europe, 
het enige goede boek voor alle reptielen en 
amfibieën van Europa.  
Van dit boek verscheen in 2002 eindelijk de 
tweede druk. Voor alleen de amfibieën was de 
nood minder groot, want in 1992 verscheen een 
uitstekende gids in het Duits die in 2001 door 
Tirion in Nederlandse vertaling uitkwam onder de 
titel Amfibieëngids van Europa. 
In de Veldgids Amfibieën en reptielen is evenals in 
de andere nieuwe KNNV-gidsen gekozen voor 
foto’s in plaats van tekeningen. In veruit de meeste 
gevallen voldoet die foto prima, al zijn er 
afbeeldingen waarin door slechte belichting details 
minder goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij 
aquariumfoto’s.  
Aan de andere kant laten foto’s een meer 
natuurlijke houding zien en dikwijls ook iets van 
de leefomgeving. Een bijzondere foto is die van de 
parende Heikikkers, waarbij het blauwe mannetje 
het bruine vrouwtje ‘omarmt’. 
Met deze gids kunnen alle amfibieën en reptielen 
van West- en Centraal-Europa op naam gebracht 
worden. Hierbij zijn inbegrepen landen als Finland, 
de Baltische staten, Polen, Slowakije, Hongarije en 
Slovenië.  
Merkwaardig is dat de toch ook veel bezochte 
Balearen, Corsica, Sardinië en Sicilië hierbij niet 
worden ingesloten. Wil men dus echt elke kikker, 
slang of hagedis kunnen determineren tijdens een 
Griekse vakantie of een verblijf op Mallorca, dan 
moet de eerder genoemde Engelse gids worden 
meegenomen. 
Het boek is opgebouwd zoals we in de KNNV-
gidsen gewend zijn. Na de namen in diverse talen 
en een verspreidingskaartje volgen stukjes over 
Herkenning, Levenswijze, Verspreiding, Habitat, 
Trefkans en Verwarring. 
Voorin de gids is een uitvoerige determinatietabel 
opgenomen. Ook zijn afbeeldingen van 
kikkervisjes opgenomen. Om hiermee de larve van 
de Gewone pad te onderscheiden van die van de 
Rugstreeppad valt met dit boek in de hand beslist 
niet mee. Daarvoor kan men beter terecht in de 
uitstekende Amfibieëngids van Europa. Natuurlijk 
is dit probleem ook zonder boek op te lossen door 
een paar larven op te kweken totdat zichtbaar is of 
er een lichte streep op de rug verschijnt. 
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