,
OREN
OPSP
EN
EREN
V
R
E
OBS
KEN
RZOE
E
D
N
O

,
OREN
OPSP
EN
EREN
V
R
E
OBS
KEN
RZOE
E
D
N
O

NICK

NICK BA KER

BAKER

BEESTJES

Hoeveel weten we van die kleine beestjes die in onze omgeving leven en soms ook ons huis
bezoeken? Dit boek wekt je nieuwsgierigheid voor het ‘werk’ van mieren, vliegen, slakken,
wormen, duizendpoten, kevers, krekels, bijen, wespen, spinnen en libellen. Niet alleen door
hun vaak opmerkelijke talenten en leefwijze, maar ook door de leuke experimentjes die je kunt
uitvoeren. Zelf de sekse van een spin bepalen? Mieren houden of libellen opkweken? Met de
stap-voor-stap uitleg kun je het!
Een boek vol informatie en tips hoe je kleine beestjes kunt opsporen, observeren of verzamelen,
met uitnodigende illustraties en macrofotografie. Een must voor natuurliefhebbers van alle
leeftijden die meer willen weten over dieren waar je dagelijks aan voorbijloopt.
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Inleiding

Inleiding

Als je je familieleden irriteert, de kat begint te pesten of je gewoon doodverveelt,
is dit de remedie. Overal om ons heen zijn bijzondere buitenbeestjes die vaak
door ons allemaal over het hoofd worden gezien. Maak je knieën eens vuil en
ontdek dat die wereld van stipjes met pootjes en vleugeltjes een wereld van
heen-en-weerzwaaiende robots en rondslenterende buitenaardse wezens wordt.
Geen sciencefiction, maar werkelijkheid! En allemaal te zien in elke gemiddelde
tuin of park.

Deze wezens voeren hun eigen oorlogjes met

spelen in de vijver. Ze mogen dan klein zijn, hun

verbazingwekkende wapens, smerige chemicaliën

effecten (en niet alleen de schadelijke) worden

en ontzagwekkende tactieken. Hun wereld staat

door ons allemaal opgemerkt.

bol van de fascinerende mechanismen, verbluffende vormen en allerlei flitsende snufjes.
Een wereld van beestjes die dansen in de
wind, rondlummelen in afgevallen bladeren en

Wie regeren de wereld? Zij!
Of je ze nu leuk vindt of niet, deze beestjes
bepalen het leven op onze planeet. Zonder hen
zouden er geen bloemen of vruchten zijn en
zonder hun composteerdiensten zouden we tot
onze knieën in de dode bladeren, drek en dode
dieren staan. Een lekkere gedachte!

Helaas doet dit trucje de reputatie van het
onschuldige veelpotige beestje geen goed.
Raak daarom niet in de verleiding om mensen

Kijk uit voor het ‘beestjeseffect’

bang te maken. Probeer in plaats daarvan te

Als je een insect of spin laat zien aan niet-inge-

begrijpen dat niet iedereen van deze dieren

wijden, gaan die er vaak met wild zwaaiende

houdt en dat sommige mensen ook jouw

armen vandoor, waarbij ze meer kabaal maken

bewondering voor ze niet zullen begrijpen.

dan de grootte van de diertjes rechtvaardigt.

Probeer ze om te praten – het lukte mij zelf om
mijn moeder, die doodsbang was voor spinnen,
mijn tarantula te laten vasthouden.

Links: Met de juiste uitrusting en een beetje geduld kun
je de wereld van de beestjes van dichtbij bekijken.

Boven: Zweefvliegen in een papaver. Kijk eens in een
bloem, dan zie je misschien een bestuivingsfeestje, een
bloeiende romance en zelfs af en toe een moord!

7
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Over dit boek

Over dit boek

Beestje, minibeestje, kriebelbeestje, het zijn onderling
verwisselbare vriendelijke namen waarmee de talloze
tamelijk kleine levensvormen worden aangeduid die we
wegvluchtend, slenterend, kruipend, vliegend en krioelend
in ieder ecosysteem op deze planeet aantreffen. Deze
namen verwijzen naar een enorme verscheidenheid aan
dieren, variërend van echte insecten tot duizendpoten,
spinnen en zelfs naaktslakken en huisjesslakken!

Dit boek bestaat uit drie delen. Het
eerste deel gaat over diertjes die geen
poten hebben, zoals wormen, naaktslakken
en huisjesslakken.
In het volgende deel vind je geleedpotige
dieren (die hebben pootjes met gewrichten, maar
zijn geen insecten), zoals pissebedden, duizend
poten, miljoenpoten, spinnen en verwanten.
Het laatste deel gaat over insecten, inclusief
vlinders, nachtvlinders, libellen, waterjuffers,

Ze zien eruit als een verzameling figuranten uit

diertjes zijn er om van te genieten. Dat is, hoop

krekels, sprinkhanen, wespen, bijen, mieren,

een sciencefictionfilm. Ze variëren in grootte van

ik, waar dit boek over gaat: genieten van beest-

torren, kevers en vliegen. .

de microscopisch kleine nematoden tot de (nou

jes.

ja, relatief) enorme. 17 cm lange en 100 gram

Ik zal je tips geven hoe je de beestjes die tot

zware reus, de goliathkever! Sommige hebben

een bepaalde groep horen kunt herkennen en

één voet, andere hebben er zes, acht, veertien of

kunt onderscheiden van andere groepen, maar

zelfs zevenhonderdvijftig! En sommige hebben

technischer zal ik het niet maken. Ik geef vooral

een lichaam dat bestaat uit segmenten, terwijl

kleine trucjes, die ik tijdens mijn leven als

andere een gepantserd schild om zich heen

‘beestjesman’ heb vergaard, die je hopelijk

hebben.

helpen hun soms ingewikkelde leventjes een

Het enige wat ze met elkaar gemeen hebben,

Een duizendpoot –
Necrophloeophagus
longicornis

De enorme variëteit aan minibeestjes die je in je tuin kunt vinden

Rups
Kever

Naaktslak
Wesp

beetje te doorgronden.

is dat geen van alle ook maar één bot in hun lijf
hebben. Wetenschappers noemen ze ‘ongewervelden’: zonder een wervelkolom.
Als ik wilde schrijven over elk ongewerveld
beestje dat je zou kunnen tegenkomen, zou ik
vele mensenlevens lang binnen achter deze
laptop moeten zitten zonder ooit naar buiten te

Azuurwaterjuffer

gaan! Wat is daar nu voor lol aan? Ongewervelde

Platbuik

9

Pissebed

Miljoenpoot

Kever
Duizendpoot
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Spinachtigen

Spinachtigen

Even de feiten op een rijtje: alles met meer dan zes pootjes is geen insect en
dat geldt voor alle dieren uit deze groep. Spinachtigen vormen een orde van
minibeestjes waartoe spinnen en een paar andere rare snuiters behoren. Ze zijn er
in allerlei vormen en grootten, maar ze hebben allemaal vier paar looppoten en
geen antennes.

Lichaamsbouw

Achterlijf

Steel

Links: Een kruisspin wacht op zijn prooi.

slungelige, gedrongen, dikke en dunne types;
sommige zijn erg harig, andere lijken zijdezacht,

Kopborststuk
Chellicerae

sommige zijn somber van kleur terwijl andere

Palp

eigenlijk heel mooi zijn!
Er zijn spinnen die in hun eentje jagen, spinnen
die ingewikkelde vallen maken, waterspinnen,

Poot

surfende spinnen, parachuutspringende spinnen,
springende spinnen, spinnen die stelen van
andere spinnen en zelfs spinnen die hun collega’s
vermoorden. Het is een veelzijdige club..

Ogen
Spinnenogen zijn zo eenvoudig, dat de meeste

Spinnen

Wegwijs in de spinnenanatomie

helemaal niet zo goed kunnen zien. Ze zijn echter

Spinnen bestaan uit twee helften die met een

allesbehalve blind en sommige kunnen beslist

slanke taille, de steel, zijn verbonden. Dit is nog

partners en roofdieren ontwaren doordat ze

wel met het blote oog te zien, maar om ze beter

detail en beweging zien. Sommige wolfspinnen

te bestuderen heb je een loep nodig.

vinden hun weg met behulp van licht en alle

De voorkant lijkt op een combinatie van de

Soms lijkt het of de hele wereld last heeft van

kop en het borststuk van een insect. De techni-

een spinnenfobie. Je hoeft alleen maar het

sche naam hiervoor is cephalothorax, wat

spinnenogen kunnen in elk geval verschillen in
licht en donker waarnemen.
De meeste soorten hebben acht ogen die in

woord ‘spin’ te noemen, laat staan dat je een

‘kopborst’ betekent. De cephalothorax is

twee rijen zijn gerangschikt, maar er zijn altijd

levende spin laat zien, of er rent direct iemand

eigenlijk de machinekamer en het besturings

uitzonderingen. Sommige hebben maar zes of

gillend weg!

centrum van een spin. Hij bevat een groot deel

vier ogen, en weer andere hebben een groot

Hoewel alle spinnen gif gebruiken om hun

van het zenuwstelsel en de spieren om die

‘gezwel’ met ogen dat zich bovenop de kop van

prooi te overmeesteren en een paar net in staat

beruchte acht poten, de maag en zijn eigen

de spin bevindt. Deze ‘kijkapparatuur’ zijn dan

zijn een giftand door onze leerachtige huid te

krachtige spieren, de gifklieren en nog andere

ook een nuttig identificatiemiddel.

prikken, hoef je niet bang te zijn voor welke

onderdelen te besturen. Al deze attributen zijn

Nederlandse spin ook.

verpakt in een uitwendig skelet met een hard

Rechts: Springspinnenogen behoren tot de beste in de

schild erbovenop.

wereld van de geleedpotigen.

Spinnen zijn er in soorten en maten. Er zijn

45
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Wespen

Wespen

Denk niet dat wespen allemaal geelzwarte prikkers zijn die het op jou gemunt
hebben. Wespen hebben wel wat beters te doen. Zo kunnen ze in een paar uur
een hele kolonie bladluizen opvreten: een meedogenloze slachtpartij, waarmee
echter veel tuinbezitters wel in hun nopjes zijn!

Air conditioning

van de eerste broedcellen en het omhullen van

Een van de opmerkelijkste dingen die ik zag, was

het geheel met een teer laagje karton of wes-

de manier waarop de insecten het klimaat in het

penpapier (houtpulp gemengd met speeksel).

nest beheersten. Naarmate de dag vorderde,

Ook voert en bebroedt ze de uitgekomen larven

klom de zon hoog aan de hemel en warmde het

door haar lichaam om de basis van de cellen te

nest van binnen op. Sommige werksters zaten in

krullen. Als je zo’n rare bol vindt, moet je eerst

Ongedierte?

Appartementencomplex

de ingang met hun vleugels te wapperen om

nagaan of het insect erin zit. Veel nesten worden

Uit domheid doen veel mensen wespen tekort.

De bouw van een wespennest en de bedrijvig-

koele lucht te laten rondgaan. Andere waaierden

in dit stadium verlaten.

Alle diensten die zij ons bewijzen, wegen ruim-

heid binnenin zijn verbluffend. Zelf heb ik ooit in

binnenin het nest om de warme lucht te verdrij-

schoots op tegen hun angel, die ze maar zelden

een bewoond nest kunnen kijken, dat de insec-

ven. Toen het nog warmer werd, vlogen de

haar taken, vliegt de koningin overdag vaak uit

in een mens prikken. Iedereen zou dol zijn op

ten tegen een raam hadden gebouwd. Omdat de

wespen naar een vogelbadje in de buurt om

om te eten, maar ’s nachts keert ze naar haar

wespen als ze die angel niet hadden!

kamer erachter altijd donker was, hadden de

water te halen. Dat brachten ze naar het nest

nest terug. Schijn dan voorzichtig met een

wespen de raamkant niet dichtgemetseld.

waar ze het op de wanden en cellen spuugden.

zaklantaarn in de ingang om te zien of ze erin zit.

Alleen de larven eten vlees. Volgroeide
wespen hebben een voorkeur voor zoet. Vaak

Binnenin lagen de kamertjes op elkaar, zoals

Net zoals zweet dat verdampt onze huid koelt,
hield het verdampende water het nest koel.

Omdat ze heel wat energie nodig heeft voor

Als het nest in gebruik is, kun je overdag

vergeten we dat wespen net als bijen nuttig zijn

de appartementen in een flatgebouw, maar dan

omdat ze bloemen van fruitbomen, groenten of

ondersteboven. Ik kon de larven zien die in hun

gewoon sierplanten in de tuin bestuiven.

kamertjes gepropt zaten. Het leken net dikke

Een close-up van een nest

dat ze niet terugkomt, dan kun je het nest

poppetjes in slaapzakken die werden verzorgd

Als een nest nog klein is, wordt het meestal

losmaken en bestuderen. Kijk of je verschillende

Een kijkje in de wespenfabriek

door werksters. Om aandacht te trekken krabden

alleen door de koningin verzorgd, omdat haar

kleuren in de papieren wand kunt ontdekken.

Wespen leven in een cyclus van een jaar, die

de larven met hun monddelen aan de wanden

eerste legsel dochters nog niet volgroeid is. In

Dan heeft de wesp pulp van verschillende

begint in de lente met een enkele bevruchte

van hun cel, een geluid dat ik zelfs door de ruit

het begin moet ze alles alleen doen, het bouwen

houtsoorten gebruikt. Het opmerkelijke is, dat

koningin. Na te hebben overwinterd gaat ze op

heen kon horen.

weg om een kolonie te stichten. Tegen het eind

tot ze komt. Is het nest verlaten en weet je zeker

De koningin gunde ons maar af en toe een blik

van de zomer zullen een paar duizend insecten

op haar gezwollen lijf. Maar de werksters waren

rondscharrelen in het papieren nest. Sommige

overal tegelijk. Sommige waren aan het bouwen.

soorten nestelen ondergronds en andere in een

Ik zag ze heen en weer vliegen met een bek vol

verborgen nest in een boom of haag. Maar ook

houtpulp, dat ze uitspuugden en met hun kaken

goed zichtbare nesten kun je beter op een veilige

hap voor hap op zijn plaats brachten waar het

afstand met een verrekijker bestuderen.

opdroogde tot papier-maché.
Boven: Een wesp die houtpulp verzamelt. Je kunt zien
Links: De koningin overwintert in een heel aparte houding;
ze klemt zich vaak vast met haar kaken en drukt haar poten

toekijken hoe ze werkt door gewoon te wachten

hoe de werksters een dun laagje hout schrapen van
tuinmeubels, hekken en weidepaaltjes.

en vleugels tegen zich aan in een gleuf aan de zijkant van
haar lijf De meeste van deze insecten overleven de winter

Rechts: Dit beginstadium van een wespennest op een

niet. Vele gaan dood door kou of honger of worden

zolder is het werk van één koningin, maar zodra het

opgegeten door vogels, knaagdieren en spinnen.

volk aan de slag gaat, zal het nest ongelooflijk groeien.
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Experiment: Maak je eigen mierenkast
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Mieren

Een mierenkast of mierenstad is de beste manier om deze

gangen voor je mieren zitten. Vergeet niet de ingang

hoewel je ook rode mieren kunt gebruiken. Zoek naar

maar buiten het directe zonlicht en voorzie de mieren

insecten te leren kennen, omdat het geheim van hun

helemaal op te vullen met klei en ervoor te zorgen dat de

nesten onder stenen, potten en hout. Je kunt ze het best

van ruim voldoende water en voedsel – je kunt de jampot

samenleving meestal onder de grond zit of onder een

gangen uitkomen bij de losse lat van 12 cm. Leg nu de

vroeg in de lente verzamelen als ze bij elkaar scholen en

gewoon vervangen door een nieuwe als hij

steen! Je kunt het best vroeg in de lente beginnen.

plastic plaat erbovenop. Controleer of de klei hoog

je ze gemakkelijk met z’n allen kunt opscheppen.

schoongemaakt moet worden.

genoeg is. Het is goed als hij een beetje platgedrukt
wordt door het plastic.

JE HEBT NODIG: :

• gips • een kan • jampot met deksel • lepel • triplex

Maak een stop van klei in de ingang en duw de plastic

Als je kolonie een succes moet worden, heb je beslist

respect behandelt, zullen de mieren veel geheimen

poppen nodig.

prijsgeven. Elke dag zul je iets anders zien. Geniet ervan,

slang erdoor. Het uiteinde van de slang moet ook precies

1 van 30 cm. 2 van 20 cm en 3 van 12 cm • boetseerklei

tegen het losse latje van twaalf centimeter aankomen

suikerwater gedoopt hebt. Dan dek je de mierenkast af

• doorzichtige rubber slang (ten minste 30 cm lang)

zoals op de foto. Dit is de hoofdverkeersader van het

met een zwarte doek of papier en laat de jampot in het

• een stuk hard, doorzichtig plastic • zwart doek of

nest.

licht. Dit geeft je mieren een prettig donker plekje om

papier • mieren met aarde • isolatieplakband

Stop ze in de jampot en doe er wat watten bij die je in

je zult je ogen uitkijken!

een nieuwe mierenstad te stichten en zal ze aanmoedigen

3: Meng het gips in de kan met water tot het vloeibaar is

• houtlijm

Als je voor deze basisbehoeften zorgt en ze met

een koningin en een flink aantal werksters, eitjes en

voor de ondergrond • houten latjes (ongeveer 2 x 2 cm):

105

vanuit de jampot naar de mierenkast te verhuizen.
Hoewel de mieren eerst totaal, in de war lijken, komt

en giet het in alle gaten tussen de klei en de lijst tot aan

1: Om de mierenkast te maken moet je een raamwerk van

de bovenkant van de latten. Laat het gips minstens een

er al snel orde in de chaos en beginnen ze naar de

latten op de triplexplaat lijmen zoals op de foto. Lijm

dag drogen en harden. Dan peuter je de klei en het losse

mierenkast te trekken. Laat ze een paar dagen in het

twee stukken van 12 cm vast als een onderbroken muur.

latje eruit. Nu heb je een stelsel van gangen in het gips.

donker aan hun nieuwe behuizing wennen.

Laat een mier die terugkeert naar het nest over een

Je kunt nu wat voedsel in de jampot doen, zoals suiker,

Het gat vormt de ingang. Vlak achter het gat leg je het

KUN JE HET GEHEIM ONTRAFELEN?

plaatje glas of perspex lopen. Zodra hij erover is, strooi

derde stuk van 12 cm. Dit hoef je niet vast te lijmen

4: Vul de gangen met droge aarde. Maak een gat in het

water en eiwitten in de vorm van honing, vochtige

je er wat talkpoeder op en blaas je het overtollige

omdat het later weggehaald wordt. Het is alleen deel van

deksel van de jampot en steek er het losse eind van de

watten, insecten (pluk deze van de vensterbank, dood of

poeder weg. Misschien zie je dan een flauw lijntje van

de gietvorm.

slang door zonder dat de slang uitsteekt in de pot. Dicht

levend, de mieren zullen ze gebruiken) en zaden.

talkpoeder waar dat is blijven plakken in de vloeistof

Als je een gezonde koningin hebt gevangen, zul je al

alle gaten af met klei. Leg dan de plastic plaat op je nest

2: Dan maak je van boetseerklei een stelsel van gangen

en dicht de kieren goed af met isolatietape.

en kamers. Denk eraan dat je ze even hoog maakt als de
latjes. Waar nu de klei zit, zullen straks de leefruimte en

1

2

5: Zoek wat mieren. Zwarte wegmieren zijn het best

3

die de mier heeft afgescheiden uit zijn achterste. Dit

snel merken dat er meer mieren komen wanneer de

leuke trucje werkt niet bij alle soorten even goed; de

werksters meer rekruten opvoeden en de koningin meer

ene soort maakt betere sporen dan de andere.

eitjes legt. Bewaar de mierenkast op een warme plaats,

4

5

1 Maak de omlijsting.
2 M aak een systeem van tunnels en
kamers.
3 M eng het gips en giet het in de
vorm.
4 Vul de holten op met aarde.
5 Laat je mieren erin.
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Dag- en nachtvlinders

Een nieuwe vorm

Soorten om thuis te kweken

Na zo’n vijf vervellingen zijn je rupsen zo’n beetje

Als je meer ervaring hebt, kun je andere soorten

volgroeid. Veel soorten krijgen vlak voor hun

proberen, maar ik raad je aan om eerst een paar

laatste vervelling tot pop een onbedwingbare

boeken erover te lezen voor de nadere techni-

zwerflust – ze veranderen dan vaak van kleur en

sche aanwijzingen.

kruipen zonder te eten door hun verblijf. Zorg in
dit stadium voor de juiste omstandigheden om
een pop of chrysalis te worden.
De meeste dagvlinders hebben stokjes of
twijgjes nodig waar ze aan kunnen hangen of zich
aan vast kunnen maken. Nachtvlinders hebben

Populierpijlstaart

afhankelijk van de soort vaak wat eierdozen of

Boven: De essenhoutboorder is een nachtvlieger en komt

een laag aarde onderin hun verblijf nodig.

voor in tuinen, parken en beboste gebieden.

Lindepijlstaart

Algemeen geldt dat harige rupsen eierdozen en
gladde rupsen aarde nodig hebben, maar er zijn

of stukken gaas waar de uitgekomen vlinder op

uitzonderingen.

kan klimmen.

Aarde moet je steriliseren door hem tien

Groot koolwitje

Verstuif om de paar dagen met een planten-

minuten in de magnetron te doen. Dit doodt

spuit wat water in het verblijf en houd de

eventuele schimmels, roofdieren of ziekten. Laat

poppen buiten het bereik van roofdieren, vooral

de aarde afkoelen en maak hem met water weer

wanneer je ze voor de winter ‘opbergt’.

vochtig voordat je hem op de bodem van het

Klein koolwitje

Pauwoogpijlstaart

De rupsen van grote koolwitjes vormen groepen en zijn bij

Linde-, pauwoog- en populierpijlstaarten zijn goede

wijze van waarschuwing dat ze vies smaken felgeel, wit en

soorten om mee te beginnen omdat de vlinders niet eten,

verblijf legt. Grote rupsen zoals die van pijlstaar-

De geboorte van een ster

zwart van kleur. De rupsen van het kleine koolwitje zijn

want passend voedsel blijft toch altijd een van de

ten hebben een dikke laag grond van minstens

Uiteindelijk komt je beloning tevoorschijn. De

groen en leven op zichzelf.

moeilijkste onderdelen van het kweken van vlinders!

10-15 cm nodig.

pop of chrysalis wordt donkerder van kleur en
vervolgens halfdoorzichtig – soms kun je zelfs de

Wachten geblazen

patronen op de vleugels door het omhulsel heen

De pop of chrysalis moet nu worden verzorgd. In

zien. Nu moet je elke paar uur gaan kijken, vooral

dit stadium geef je een levenloos voorwerp

in de vroege ochtend, een overlevingsmechanis-

liefde en verzorging en het geeft je, voorlopig

me dat de volwassen vlinder tijd geeft zich

tenminste, niets terug. Je moet wachten.

kruipend in veiligheid te brengen en zijn vleugels

In het wild duurt dit stadium een paar weken
tot een paar maanden, afhankelijk van de

in de bescherming van de nacht te laten drogen.

Kleine vos

Atalanta

Nu de cyclus rond is, kunnen de volwassen

jaarcyclus van het dier en vaak ook van de

dieren worden vrijgelaten, of als je een paartje

Kleine vossen eten brandnetels. Zoek om kweekmateriaal

De rupsen van de atalanta vind je in brandnetels, in

temperatuur. De poppen moeten nu in een

nachtvlinders hebt, kun je proberen ze met

te verzamelen in de lente naar eieren leggende volwassen

bladeren die tot een tentje zijn gevouwen. Zijn de bladeren

noodverblijf worden gezet. Dit moet ruim en

elkaar te laten paren – en de cyclus nog eens te

vlinders. Neem niet alle eitjes mee, aan 15-20 heb je

niet gerold, dan kun je de glanzend groene rups van de

goed geventileerd zijn en voorzien zijn van takjes

doorlopen.

genoeg.

paarlmoervlinder vinden.
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NICK

NICK BA KER

BAKER

BEESTJES

Hoeveel weten we van die kleine beestjes die in onze omgeving leven en soms ook ons huis
bezoeken? Dit boek wekt je nieuwsgierigheid voor het ‘werk’ van mieren, vliegen, slakken,
wormen, duizendpoten, kevers, krekels, bijen, wespen, spinnen en libellen. Niet alleen door
hun vaak opmerkelijke talenten en leefwijze, maar ook door de leuke experimentjes die je kunt
uitvoeren. Zelf de sekse van een spin bepalen? Mieren houden of libellen opkweken? Met de
stap-voor-stap uitleg kun je het!
Een boek vol informatie en tips hoe je kleine beestjes kunt opsporen, observeren of verzamelen,
met uitnodigende illustraties en macrofotografie. Een must voor natuurliefhebbers van alle
leeftijden die meer willen weten over dieren waar je dagelijks aan voorbijloopt.
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Nick baker leert je anders
kijken naar ‘enge beestjes’ .
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